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ءايبنألافرشأىلعمالسلاوةالصلاو,نيملاعلابرهّللدمحلا

مويىلإناسحإبمهعبتنمو.نيعمجأهبحصوهلآىلعو,نيلسرملاو
:دعبامأ.نيدلا

تاعماجلاويلاعلاميلعتلاسلجمماظنيفىلوألاةداملاتصندقف
ىلعلمعت,َييفاقثو,َنيملعتاسسؤمّييدوعسلاتاعماجلانأىلع
ريفوتبّديميلعتلاٌةسايسلاذيفنتبموقتو,ٌديمالسإلامعيرشلايده
مايقلاوءيملعلاثحبلابضوهنلاوءايلعلاتاساردلاو.يعماجلاميلعتلا
.اهصاصتخاقاطنيفعمتجملادمدخو,رشنلاو,ةمجرتلاو.فيلاتلاب

ّيملعلاثوحبلارشنبىنعتاهبةطونملااهفادهأقيقحتليبسيف
تاغللانمديدعلاىلإعفنلاهيفىرتامّدمجرتو,ةيعماجلالئاسرلاو
نمديدعلااهردصتيتلاّديفاقثلالسالسلايفبتكتتستو.ةيملاعلا
.تيفاقثلاو,تيملعلالامعألانمزيمتملامدقتل؛نيصصختملا

:يبئمموسوملانيملعلاّيلاسرلاهذهءارقلايديأنيبعضنيهاهو

عوبطملايمالسإلايبرعلاثارتلابتكفيشكت

ييميوقتةسارد
يرقشقميحرلادبعتنبةراس/ةروتكردلااهتدعأيتلا

بادألادةيلكيفهاروتكدلاامجردلينلةلاسرلاهذهتمدقدقو

يفتشقونو,تامولعملاوتابتكملامسقديناسنإلامولعلاو
ه1

مقرلايذهرارقباهرشنىلعّةعماجلايفيملعلاسلجملاقفاودقو
ه5771/9/0١يفةدوقعملا(ّجيناثلا)هتسلجيفمه18273771531-75)

يتلاٌةيعماجلالئاسرلاّدلسلسنمنوعبسلاوٌيثلاثلاملاسرلايهو
.اهعباطميفاهتعبطو.معماجلااهترشن

هللالأسن .بيجمعيمسهنإ,اهبعفنينأ_لجوزع
ركسملازيزعلادبعنبدهف.د.أ

 





ةساردلاصلختسم

يمالسإلايبرعلاثارتلابتكفيشكتعوضوميفةساردلاثحبت

ىلإ-ًالوأ-تعسف؛اهمبوقتوءاهنمهفيشكتمتامىلعفوقولاو؛عوبطملا

ءاهفيشكتةيمهأنايبمثءاهصئاصخىلعو«ثارتلابتكىلعفرعتلا

بتكلاتايعونو«ًافيشكترثكألاةيعوضوملاتالاحملاىلع-مكنم-فرعتلاو
ديكأتلاو؛تائيهودارفأنمفيشكتلاىلعنيمئاقلادوهحوءأراشتنارثكألا

ىلعديكأتلاكلذكو«بتكلافيشكتلةقيقدلاريياعملابمازتلالاةرورضىلع
ةمئالملاقرطلاديدحتو«تافاشكلاعضولامكتسالدوهجلاديحوتةيمهأ

.اهدادعإل

فصوىلعدمتعملايفصولاجهنملا-ةساردلاهذهيف-مدختسادقو

ةيئاصحإلاةمزحلابفورعملايئاصحإلاجمانربلابةناعتسالابءاهليلحتوةرهاظلا

رصحو«بسنلاودادعألاةفرعمل؛تانايبلاةجلاعمل5855ةيعامتحالامولعلل

.تاريغتملانيبطابترالاىدمو«تاقالعلاديدحتو«تالاحملا

ثالثقفوثحبلاعمتجمىلعةيموقتلاةيليلحتلاةساردلاتيرحأدقو

ءاهنمفشكملاديدحتو-ناكمإلاردق-ثارتلابتكعمجبتأدب؛لحارم

,ةيعونلااهتاثفديدحتوءًايعوضومثارتلابتكميسقتوءفشككملاريغو
دارفأو؛تائيهوتامظنمنمةيموكحلاريغوةيموكحلاتاهجلانايبوءاهتنمزأو

ديدحتو؛مهنملكهسرهفامريدقتعم؛ثازتلابتكةمدخيفمهلاغتشاباوفرع



ثيحنم؛ليلحتلاوةساردلابةفشكملابتكلاةيناثلاةلحرملاتلوانتو

وأءفيشكتلابءاوس؛اهيلعنيمئاقلاوءاهتنمزأو«ةيعونلااهتاعفوءاهتاعوضوم

.اهبسنواهدادعأديدحتعم؛رشدلا

؛ةفشكملابتكلانمةيئاوشعةنيعىلعةساردلاةثلاثلاةلحرملاترصحو

«بتكلاتاعوضومفيشكتيفلومشلاىدم:ثيحنم؛اهيوقتواهليلحتل

يقةعبتملاةيجهنملاوءاهرودصو«اهبيترتةقيرطو«تافاشكللتاحلطصملاةقدو

يفامم؛اهحارحإ ةيفيكنعتاداشرإلاوتامدقملاكلذ تاددحمو«مادختسالا

نيثحابلالبقنمةعبتملاةيجهنمللًاقفو؛تافاسملاو«ةيعابطلافورحلاو«عقاوملا

.ثارتلابتكصئاصخعمةيلودريياعمنمقفتيامو«نيققحملاو

:اهمهأنمناك؛تايصوتاهساسأىلعتعضوجئاتنبةساردلاتحرحو

يفةرثؤملاةيساسألارصانعلادوهجرفاضت نمثارتلابتكفيشكت تاهج

ريغو«ةيموكحلاتائيملاو؛نيثحابلاونيققحملاوءرشنلارود:لثم؛ةفلتخم

ةحلاصريياعك.جورحلل؛ةيملععماجبو«تايعمجو«تامظنمنم:ةيموكحلا

بتكصئاصخل .اهيفةلوذبملادوهجللاراركتيدافتلو«ثارتلا

:يه«لوصفةتسنمةساردلاتنوكتدقو

.اهتاودأواهجهنموةساردلاةلكشمثحبمتهيفو:لوألالصفلا

متهيفو:يناثلالصفلا .اهفيشكتقرطواهتيمهأوثارتلابتكصئاصخلوانت

؛ةرفاوتملاريياعملاوبتكلافيشكتلقرطتلامتامهيفو:عبارلاوثلاثلانالصفلا

.ةصاخبثارتلابتكفيشكتيفةلوذبملادوهجلاو

.تافاشكلاميوقتو«ةيئاصحإلاتانايبلاليلحتلدرفأدقو:سماخلالصفلا



نمرشنلاوفيشكتلاىلعنيمئاقلانعةساردهيفترحو:سداسلالصفلا

.ةيريخو«ةيراحتو«ةيموكحريغوةيموكحتاهجوءدارفأ
امك.تايصوتوجئاتننمهيلإلصوتلامتامضرعبةساردلاتمتخو

بتكىلعلمتشتةيفارحويلببةمئاقنمضتيقحالملابصاخدلحبالفيضأ

يئاجهفاشكاهعبتًياباتك818تغلبفاهعمجمتىلاعوبطملاثارتلا

ريغبتكللرخآو«ةساردلاةنيعبقحلممث«نيفلؤملاب يفترهظيلاةفشكملا
.ةرمنمرثكألةفشكملابتكلاو«ةعابطللىلوألاةلحرملا





تايوتحملاةمئاق

 اهريياعموبتكلافيشكت:ثلاغلالصفلا
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ةفشكملاريغوةفشكملاةيثارتلابتكلاةيعون(4)لودح

ةفشككملاريغوةفشككملاةيئازغلابتكلافيلأتلئمزلاميسقتلا(1)لودج

ا
7
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022عسسودرج

فيشكتلاىلعنيمئاقلاوتافاشكلارودصنيبةقالعلا)١7(لودج

اهجارخإوتافاشكلاتاحلطصمةقدنيبةقالعلا)١8(لودح
نيبةقالعلا)١9(لودح اهجارخإوتافاشكلليئاجهلابيتزلا

تزلبكلرنىلعةولا0:1لوح
بتكلاةياهنتافاشكرشنىلعنومئاقلا)١١(لودح
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ةفشكملاريغوةفشكملاةيئازتلابتكلارشنىلعنومئاقلا)١١(لودج

ةنيعلايفةيئارتلابتكلاةياهنفيشكتىلعنومئاقلا(؟7)لودح

ةيثارتلابتكلاةياهنفيشكتىلعنومئاقلا)١4(لودحج

فيشكتلاىلعنيمئاقلادارفألادوهجللجذامن)١١5(لودحج

ثارتلابتكفيشكتيففاقوألاتارازودوهج)١5(لودح

  

 

    

ةيبرعلالودلايفةفاقثلاتارازودوهج(77/)لودح  

يفةيبرعلاةيوغللاعماجملادوهج)١8(لودح ثارتلابتكفيشكت

ثارتلابتكرشنيفرشنلاروددوهجنمجذامن)١9(لودح
مثارتلابتكبةينعملاةيمالسإلاتاهجلا)١"(لودج

بتكرشنلحارم)7١(لودح فشكملاريغوفشكملاثارتلا

  
   

 



0لوألالصفلا

اهتاودأواهجهنموةساردلاةلكشم





لوألالصفلا
اهتاودأواهجهنموةساردلاةلكشم

يملعلاويبدألااهثارتبةرخازلاةقيرعلااهتراضحبةيمالسإلاةمألازّيمتت

ةيخيراتروصعوراوطألةلماشةليوطةينمزةدمتطغيلااهتافنصميفنودملا

نعتزيمتوءاهتافنصمتفلتخاف؛ةبعشتموةريثكتايطعموفورظوةددعتم

.ةفاكتالاحملافتزربوءاهريغ

دعب«نوملسملاهمدقاملوأيهةينيدلاتافنصملاتناكو مولعيفمهرحبت

يففيلآتلاوتاباتكلاليسرمهنامثنمو«ةفيرشلاةيوبنلاةنسلاونآرقلا

تابتكملاتعشنأو.ةفاكةيوغللاوةيفارغجلاوةيملعلاوةيبدألاوةيخيراتلاتالاحملا

نكمثو«اهنمةدافإلالبسرسيتوءاهيلعظفاحتو«ةيملعلاةريخذلاهذهمضل

.اهيلإعوجرلانمنيثحابلا

عمجلااهباودارأةفلتخمةيعونتافنصملاهذهىلإنوملسملافاضأمث

ةبترمتافنصمتجرخف؛نيثحابلاونيعلطمللةدافإلالبسريسيتو«بيرقتلاو

امتسرهف"باتكو؛©ميدنلانبال"تسرهفلا"باتكلثم«ةعماجةمظنمو

نبال"فراعملاعاونأوملعلابورضيفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاور
0يليبشإلاريخ

فئاطل"و«هبردبعنبال"ديرفلادقعلا"لثمةيعوسوملابتكلاترهظامك

كلذكو.©7يدئشقلقلل"اشنالاةعانصيفىشعألاحبص"ويبلاعثلل"فراعملا

تايفو"و«ريثألانبال"ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ"لثم؛محارتلابتك

نبال"نايعلاهتبثأوعامسلاولقنلابتبثاممنامزلاءانبأءابنأونايعألا

١(9تناكلح



دالبلاءامسأنممجعتسااممجعم"لثم؛ةيفارغجلامجاعملاترهظو

؛ةصصختملامجاعملاوءيومحلاتوقايل"نادلبلامجعم"و؛يركبلل"عضاوملاو

(©”يرشخمزلل"ثيدحلابيرغيفقئافلا"لثم

ىلعلوصحلاوثحبلارسيياماهبرهظتافنصمتعضوو لخادةمولعملا
ماقنيح؛تافاشكلاروهظلتايادبدعتلامعأتجرخف«ةلوهسبباتكلا

.مهتافلؤملحادامةمولعمنعثحبلالهستحيتافمعضوبنيفلؤملاضعب
فركذثيح؛ريثألانباءالؤهنمو نع"لوصألاعماج"هباتكةمدقم ببس

يفيناعمللرحآوظافلأللاسرهفهعضو .رقتساامل"هنأب؛باتكلاةياهن

يفثيداحألاعضو اهيفتدحوف؛اهتعبتت...بتكلاوباوبألا وبنيثيداحأ

هرطاخنعذشايراهضعبوأثيداحألاكلتبلاطناكو...اهناكماهنع

رطاوخلادراوتفالتاواهيناعمهابتشانمعونل؛اهناكمهيلعسبتلاواهعضوم
؛ةقشموبلاطلاىلعةفلككلذيفناكوءاهبىلوألاناكملارايتخاىلع

فرعتيناعموتاملكاهنمتجحرخو...اهعيمجثيداحألاكلتتيرقتساف

اهب كلتهيفتبثأبابباتكلارخآيفاهتدرفأوءثيداحألا ةبترميناعملا

اهعضومركذاهئازإو«باتكلاشماهيفةروطسمثتبأفورحىلع
هعضومكنعباغوهابتشاعونهيفاثيدحتبلطاذإف.باتكلاباوبأنم

كلتبلطاف... اهتدجواذإف؛بابلاكلذفورحيفىنعملاكلذوأةملكلا

نإباتكلاباوبأنمثيدحلاكلذعضومىلعكلديوهفاهئازإبامتأرق

,29"هللاءاش



عضونم"نيحيحصلافارطأباتك"ةعوضوملاتافاشكلانمناكف

نبال"دارفألاوبئارغلافارطأ"باتكو«ه١٠4ةنسىفوتملايطساولافلخ

."هه.ةنسىفوتملايسدقملارهاط

ترهظف؛ريزغلاجاتنلاكلذفيشكتىلإوحنيهاحتادحو؛هيلعو

يلا-قيقدلاهانعملثمتالوحلطصملااذهبفرعتنكتملنإو-تافاشكلا

ةلوهسبةمولعملاىلإلوصولافيساسألااهرودواهتيمهأنوملسملاكردأ

لكشب-ترهظةيمهأنميبرعلايمالسإلاثارتلابتكلاملكلذو؛رسيو

ةيبدأو«ةيملعوةينيدتامولعمنمهلمحتامل؛هبنيلغتشملاىدل-صاخ

اهيلإعوجرلاةبوعصلهسفنتقولايفو«لمجوناعموصوصنو,ةيخيراتو

هلكباتكلاةءارقثحابلانمبلطتيكلذنأل«ةنيعمةمولعمىلعلوصحلل

هنمةريثكءازحأوأ امم«بولطملاىلإلوصولل .ًاريبكًادهجوًاليوطًاتقوقرغتسي
«تافاشكلاوسراهفلايفلثمتيفلتخمجهنلةسامةجاحتدحجودقفاذلو

اودارأنيقرشتسموبرعنيققحمونيسرادنمثارتلابتكبنومتهملاهيلإدمع

ميقتستنل"يحانطلادومحمكلذيفلوقيو؛هنمنيديفتسمللةمدخلاريفوتهب

مضتلاةفشاكلاةسرهفلاهذهنوديضرملااههجوىلعثارتلاةساردانل

ريغنماياضقلاجرختستلاو؛هيبشلابهيبشلانرقتوءريظنلاىلإريظنلا

ةكباشتم«بابسألاةلحادتمثارتلابتكنأنمهتملعيذلل؛اهناظم

ضعبىلإجولولانود«هنيعبنفىلًعارصعتقمًاباتكدحتاملقو«فارطألا

نأىلإ-ةلاحمال-يدؤياذهو«ةبسانملاودارطتسالايعاودل«ىرخأألانونفلا

4"هدراومريغيفءيشلادحت
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ةساردلاةلكشم:ًالوأ

ثحابلاوسرادلل-بلاطمرهظتروطتلاعيرسلايلاحلاانرصعةعيبطب

-علطملاو رومأهللهستوهيلعرفوتوهنيعتل؛تقولااذهيفةيساسأنوكتداكت

ليلحتبموقت«تافاشكدوجو:بلاطملاكلتنمو.هعالطاوهثخبوهتسارد

دحومقيقدلكشباهئازحجأواهتاحفصىلإريشتو«ةقيثولليركفلاىوتحملا

.درطم
ىلعنيعلطملاونيثحابلانيبةعيفرةناكميمالسإلايبرعلاثارتلابتكلو

مولعلافلتخميفتامولعمىلعاهئاوتحالةفاكمهتاصصختومهتايوتسم

ثيحنم؛بتكلانماهريغنعاهيففلتختةنيعمصئاصخاهل؛فراعملاو

ثيحب؛تادارطتسانماهيفامةرثكوءاهبعشتوءاهلخادتو,تاعوضوملاحرط

ىلإجاتحتجارخإلاةقيرطو«ةريسعلجعتملاثحابللاهنمةدافإلااهعمودبت
اهنمديدعلالازيامفاذهنممغرلاىلعو.تامولعملاىلإلوصوللةفرعم

نمهنمةدافإلانمثحابلانيعيامهيفرفاوتيال دجيدقوأءتافاشكوسراهف

يفسراهفلاثحابلا هيلعبعصيدقوءءازجأنودءازجأ دوحوملامادختسا

اهنوطبيفةنيعمةمولعمنعثحبلانإفاهيفديحلافاشكلابايغبف.اهنم

فالغلانماهتءارقوةددعتملااهتادلحمنيبثحبلاوءاهقامعأيفصوغلابلطتي

رمعنمفرصيليوطتقوىلإجاتحياذهو؛فالغلاىلإ جرخيىتح؛ثحابلا

الدقو«ةيفاوةمولععوةيفاشةصالخب ثحبلااذهلكدعبهاغتبمىلإلصي

.يبضملا



ىدمام:يلياميفاهحرطنكميثحبلابةريدجةلكشمتزربانهنمو
؟ةدوحوملاتافاشكللةدوجلاىوتسمامو؟ثازتلابتكنمرشُنامفيشكت

؟فيشكتلاريياعمقفوتافاشكلالماكتىلعلمعنفيكو

ثارتلابتكيفثحبلايف؛ةيلاحلاةساردلاةلكشمنمكتف«.هيلعو

نعفشكلاوءاهنمفّشكامديدحتو ءاهتلمشىلاتاعوضوملاوتالاحلا

نماهقحذحأتمليلاكلتو «ةمدختسملافيشكتلاقرطةساردو,فيشكتلا

ىلعلمعلاوءاهيلعنيمئاقلاو,تافاشكلاعاونأو .ةيملعسسأقفواهميوقت

ةساردلاةلئسأ:ًايناث
:ةيلاتلاتالؤاستلانعةباحإلاثحبىلعةسرادلالمعت

ةيمهأام١. ؟ةيثارتلابتكللتافاشكلا

بتكفيشكتىدهام.؟ ؟ثارتلا

؟ثازتلابتكيًفافيشكترثكألاةيعوضوملاتالاحملاام."

؟ةفشكملابتكلاتايعونام.5

ىلعنومئاقلانم.ه ؟فيشكتلا

ءوضيفةيبرعلابتكلاتافاشكيفةنئقملافيشكتلاريياعمقيبطتىدهام.5

؟ةيملاعلاريياعملا

ةساردلافادهأ:ًاثلاث

ليلحتعم«ةعوبطملاثارتلابتكفيشكتىدمعالطتساىلإةساردلاىعست

:ةيلاتلافادهألاقيقحتةيغبكلذو؛اهعوقتوةفشككملالامعألاكلتنمةنيع

.ثارتلابتكبفيرعتلا١.



.ةيثارتلابتكلافيشكتةيمهأىلعديكأتلا.؟

.ثارتلابتكنمًافيشكترثكألاةيعوضوملاتالاحلاىلعفرعتلا.؟
.ًافيشكترثكألاةيثازلابتكلاةيعونىلعفرعتلا.4
.تائيهودارفأنمفيشكتلاىلعنيمئاقلادوهجىلعفرعتلا.5
.بتكلافيشكتلةقيقدلاريياعملابمازتلالاةيمهأراهظإ.5

ديدحتو«تافاشكلاعضولامكتسالدوهجلاديحوتةيمهأىلعديكأتلا.

.اهدادعإلةمئالملاقرطلا

ةساردلاةيمهأ:ًاعبار

نمهنمضتتاملو«ةميقلااهتناكموثارتلابتكةيمهأنممغرلاىلع رئاخذ

صقنرهظدقفةيثارتلابتكللحيتافمدعتيلاتافاشكلاىلإاهتحاحو«ةفرعملا

اهتاعوضومفالتخاىلعثارتلابتكتافاشكبةقلعتملاتاساردلافحضاو

ىوتسمىلعاهتيجهنموءاهماجحأواهلاكشأوءاهتنكمأواهتنمزأوءاهنونفو

.يبرعلانطولا
:اهنأيفةساردلاهذهةيمهألثمتتاذلو

ريغوةفشكملايمالسإلايبرعلاثارتلابتكنمرشناملةلماشةسارددعت١.

.ةفشكملا

لمعت.؟ ليلحتوتافاشكلاميوقتىلعةساردلا ريياعمءوضيفاهتايوتحم

.فيشكتلا

يلا؛ثارتلابتكبىنعُتاهنوكل؛يمالسإلايبرعلاثارتلاةمدخيفمهسنت.'"

تاراضحلاىقرأنمةدحاولملعوبدأو«خيراتوةفاقثوركفجاتنلثمت



يهتافاشكلاف؛ةيناسنإلا فرطىلعاهيفاملكعضتيلا؛بتكلاديلاقم

ةساردلاتاءارجإوثحبلاجهنم:اسماخ
يفمدختسملاثحبلاجهنملديدحتةيلاتلاروطسلايف اهعمتجمو«ةساردلا

ثيحنم؛تانايبلاعمجيفتعبتايلاتاءارحإلاوءاهدودحوءاهتنيعو

.هتيفيكوقيبطتلابولسأ

ثحبلاجهنم١.

ةعيبطلةمءالمثحبلاجهانمرثكأهنوكل؛يفصولاجهنملامدختسا

مثنمو«اهليلحتوةرهاظلافصوىلعدمتعملاجهنملاوهف«ةساردلا ىلإلصوتلا

عقاولابةقلعتملاةرهاظلاكلتءاروبابسألاةفرعمو«ةلالدلاتاذتاحاتنتسالا

.اهميوقتوةعوبطملاةيثارتلابتكلاتافاشكليلعفلا تاليصفتلايتأتفوسو

ْ.هتاودأوثحبلاتاءارجاإبةقلعتملا

هتنيعوثحبلاعمتجم."

ةفشككملاةعوبطملايمالسإلايبرعلاثارتلابتكنمةساردلاعمتجمنوكتي

نمراتختو؛هددعواهنملكبسنديدحتعم؛ةفشكملاريغو ةفشكملاةعومجملا
.ينامزويناكمويعوضومراطإلحادددحدقو.هلثمتةيئاوشعةنيع

ةساردلادودح."

لكةساردلاتلمش يأ«ثارتلابتكيفترهظيلاةيعوضوملاتالاجملا

رصتقادقفاهنمفشكامديدحتبقلعتياميفو؛ةنيعمتاعوضوملديدحتنود

.صوصنلافيشكتدعبتساوبتكلاةياهنتافاشكىلعكلذ



بتكنمهيلعفرعتلانكمأاملكتلمشدقف؛ةيناكملااهدودحامأ

يفةسيئرلاتابتكملاتاينتقمةعومجبىلعتدمتعاو؛ةروشنملاثارتلا ةكلمملا

:صاخلكشبو«ةيدوعسلاةيبرعلا

دهفكلملاةبتكم.أ .ضايرلابةينطولا

همامتهامكحب؛ضايرلابةيمالسإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلملازكرم.ب

-صاخلكشب- .ةيمالسالاتاساردلاب

؛ةمركملاةكمبىرقلامأةعماجةبتكمو«ةدحبزيزعلادبعكلملاةعماجةبتكم.ج

نمامهنأىلع .ةيعماجلاتابتكمللجذامنلا

نمم؛ثارنلابتكعمجينيمتهملابةصاخلاتابتكملااهنمو؛ىرخأتايتكم.د

.هبالطبوهبنيلغتشملاوثارتلاةمدخيفرودمه

ديازةعماجةبتكملثم؛ةكلمملاجراخةدونجوملاتابتكملابنيعتساو

نم؛ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاب ."تنرتنإلا"لالخ

تفنّصلاةيثازتلابتكلاةساردىلعتريصقدقف؛ةينمزلادودحلاامأ

رصعلاىلإةعابطلاروهظذنمترشُتوتعبطلاو؛ةعابطلاروهظتقوىتح

.ه١471١ةنسىتحديدحتلابوءثيدحلا

ةساردلادودحوقاطننمضلخدتاليلالامعألافساسألااذهىلعو

متو :يليامكيه؛اهداعبتسا

؛ثيدحلاحراشلامساتحتتلخدلا؛ًائيدحةحورشملاثارتلابتك-

.ديمحلادبعدمحأفيلأتنميناذمهملانامزلاعيدبتاماقمحرش:الثم

٠جهملاسنأ"باتكًالثم؛ًالصأةعوبطمدعتاللا؛تاطوطخملاتاروصم-

رشُتثيحه5٠*ةنسىفوتملايسيردإلادمحم"جرفلاضورو ريوصتلاب



ةيناميلسلاةبتكم2١785ٍنئيسحنسحو584يلغوأميكحيطوطخمنع

ةيمالسإلاوةيبرعلامولعلاخيراتدهعمرشننميهو؛لوبنتسإف
.م985١ةنستروفكنارفب

نميلاودعمبسن"باتكلثم؛ديلاطخبةبوتكملاةروشنملاتاطوطخملا-

ةءارق؛مظعلاسودرفدومحمتارجشموطخوقيقحت؛يبلكلانبال"ريبكلا
دبعضاير .م945١ةنستروفكنارفبدارمديمحلا

ةطنغممصارقأىلعرشناماهنموةينورتكلإطئاسوىلعةرداصلابتكلا-
.يلآلابساحلالالخنممدختست

عاركلبختتملاباتكيفةغللاسرهفسراهف"لثم؛سراهفلاسراهف-
.لاسىفطصمةعنص"لمنلا

تانايبلاعمجتاودأ.؛

ىلعةدمتعملاةساردلاةعيبطلارظن ةيئازتلابتكللميوقتلاوليلحتلاورصحلا

:يليامهةساردلاتاودأتددحدقف

:لثم؛اهسراهفواهتافاشكو«ثارتلابتكىلعةلادلاةلدألاومئاوقلا.أ

عجارملا"و«ةربصماسبو«يميزحلادوعسدادعإنم0"عجارملالملل

نم؛("'"ةبرعملاوةيبرعلاعجارملاليلد"و«يميزحلادوعسل©”"ةيبرعل
ةنسنمةعوبطملاتاطوطخملامجعمو«نمحرلادبعرابجلادبعدادعإ

اهدعأىلا39م908١ىتحا94171ةنسنمو«7'20م0٠197ىتحا

رداصلا"عوبطملايبرعلاثارتلللماشلامجعملا"و«دجنملانيدلاحالص

دمحمريرحتودادعإوعمجنم؛مولعلاوةفاقثلاوةيبزنللةيبرعلاةمظنملانع
.ةيحلاصلاىسيع



دهفكلملاةبتكمنعتردصىلا؛"79"ةيدوعسلاةينطولاةيفارحويلببلا".ب

.يبرعلانطولايفتايفارجويلببلانمرفاوتيامو«ةفلتخملااهئازجأبةينطولا
ةيبرعلاعحارملاميوقت":لثم؛ثارتلابتكتلوانتّيلاعجارملاوبتكلا.ج

رازنل'"”"ةماعلاةيبرعلاعجارملاباتك"و«يحوتفيريمل'""ةيبنحألاو
.مساق

.تابتكمللةيلآلاسراهفلا.د

.ةساردلاعوضومةلصلاتاذىرخأرداصمو«ةقباسلاتاساردلا.ه

نميمالسإلايبرعلاثارتلابتكليجستوعمجمتةساردلاعمتجمرصحلو

؛ةفاكةحاتملالبسلامادختسابةيفارجويلببةمئاقنيوكتبركذلاةقباسلاهرداصم

:اهنم

دودحيفءاجاملًاقفوتابتكملاففرأيفيلعفلاثحبلاوةيناديملاةرايزلا-

.ةساردلا

توريبلثم؛ةيبرعلاندملاضعبوةدحيفةماقملابتكلاضراعمةرايز-

ىلعايلآةطنغمملاوأ«ةيقرولاٌءاوس؛اهتاعومجمنمةدافتسالاو؛«ةرهاقلاو

ةساردلاديفيواهبحاتموهاملكو«ةرزيلملا"70-1074"لاصارقأ

.اهمدخيو

بتكلانماهبًاقيدحرشنامىلععالطالل؛ةيراجتلاتابتكملاةرايز-
.ةسوردملاةعومجملاىلإهمضو«ةيثازنلا

تاكبشيفثحبلابوأءاهلحاديفًءاوس؛تابتكملاسراهفمادختسا-

ىلعلوصحللةيلآلاتامولعملا بتكللةيفارحويلببلاتامولعملا ةرفاوتملا

.اهيف

-9مخ-



ىلعفرعتلاةيغب؛ةلسارملاقيرطنعةيفارحجويلببمئاوقىلعلوصحلا
ثوحبلللصيفكلملازكرملثم؛اهنيعبتاسسؤوموأتابتكمتاعومجب
ثاّرلاءايحإوةيملعلاثوحبلادهعمو«ضايرلابةيمالسإلاتاساردلاو

.ةمركملاةكميىرقلامأةعماجييمالسإلا

مالعألاونيفلؤملالخادم"لثم؛ةيدانتسالانيفلؤملامئاوقىلإعوحجرلا

يركفدادعإنم«ةينطولادهفكلملاةبتكمنعردصيذلا2”برعلا
ةقيرطبةمئاقلايفاهعضوو«نيفلؤملاءامسأبةقلعتملاتانايبلالامكإل؛رازجلا

.ةافولاودلوملاخيراوتنمتبثتلاعم؛ةنئقموةقيقد

:ةساردلاتابوعص

نمدبالناكتانايبلاعمجءانثأيفةديدعتابوعصترهظثيحو

:اهزربأنم؟امللئادبلاوألولحلاداجيإةلواحموءاهيطخت

.ريبكلكشبةيمالسإلاوةيبرعلالودلايفةعابطلاروهظخيراوتتوافت
تاكبشلبقنمةرفاوتملاو«ةاطعملاتامولعملاةيقدصميفكشلا

لاثم؛هفلؤمىلإباتكلاةبسنيفءاطخألاضعبدرتًالثمف؛تامولعملا

رجحنبالهنأبدرو"بيهزتلاوبيغرتلا"باتككلذىلع
.يرذنملاميظعلادبعدمحميبأنيدلايكزلهنأحيحصلاو؛ينالقسعلا

حورريسفت"باتك:كلذىلعلاثم؛نيفلؤملاءامسأيفءاطخأدرتوأ

يقحليعامسإلهنأحيحصلاوءيسوسوربلايقحليعامإهفلؤمل"نايبلا

اليلابتكلانمكانهو.يسوسوربلاسيلويوسوربلاوأيوسربلا
ثحبلادنعوءاهنماهولحىلعلديامم؛مئاوقلانمضاهتافاشكركذت

ليبسىلعاهنيبنمناكو«تافاشكلادوجوحضتيباتكلليلعفلا

ا84



نم؛يطفقلانيدلالامحل"ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"باتك-لاكملا

ةرهاقلابيبرعلاركفلارادرشننمو«ميهاربإلضفلايبأدمحمقيفحت

"لاثمألاباتكحرشيفلاقملالصف"باتككلذكوم985١ةنسل

نمونيدباعديحملادبعو«سابعناسحإقيقحتنم؛يركبلاديبعيبأل

.م9/81١ها6٠.37ةنسلةلاسرلاةسسؤمرشن

نمةاطعملاتامولعملاةيقادصميفكشلا ةعوبطملاعجارملالالخ

لماشلامجعملا"نمضتيمل-لاثملاليبسىلع-كلذنمو؛ةرفاوتمل
باتك"تانايبنمضةيحلاصىسيعدمحم"عوبطملايبرعلاثاريلل

تامولعميأم91/7١ةنسلسابعنسحقيقحتنموذقنملانبال"اصعلا

ةيلعفلاةعجارملادعبءاهدوحجوحضتاىلاةعبرألاهسراهفدوجونع

ثيح؛هسفنباتكلل .455ىلإ457نمةحفص77تقرغتسا

اهتامدخرفوتىلاةيملعلاتاسسوملاوتابتكملانمددعلتانايبلاصقن

؛دحاولاباتكللةفاكةيفارحويلببلاتانايبلالاحدإيف"تنّرنإلا"ربع

مسالثم؛ةفورعملاهلعادمنملخدميأتحتثحبلالهسيثيحب

وأ«هناونعوأ؛هتاعوضومسوؤردحأوأ.همجرتموأ.هققحموأ«هفلؤم

نماهريغو«هرشانمسا ثحبيدقيلاتامولعملا .اهالخنمديفتسملا

بتكنًعايراحتةروشنملاةيرصبلاصارقألايفةدراولاتانايبلاصقن

يلآلافيشكتلاىلعدمتعتيهف؛همدعنمفاشكدوحولثم؛ثازنلا

.اهنمنيديفتسمللهريفوتوًايئاقلتجمرممل

ةروشنملابتكللتانايبلاةلماكةعوبطمةيفارجويلببمئاوقدوجومدع

.ةيراجتلاتاسسوؤملاوتابتكملاىدل

5



يذلانمزلاديدحتةبوعصل؛بتكلانمددعلةينمزلاةرتفلاديدحتةبوعص

هيفشاع يفاكوكشموأ«فلوملالوهحبهنوكل؛هرصعوفلوملا خيرات
ىلإعوجرلالالخنموأهسفنعوبطملالالخنمءاوس؛هتافووهدلوم
..نيفلؤملامئاوقلثم؛ىرخأرداصم

.اهيفلؤمىلإبتكلاضعبةبسننمدكأتلامدع

يفراركتلا :لثم؛اهتقباسنعاهيفرييغتالةهباشتمتاعبطرودص
لآرفعجهيلعقلعوهلمدقوهققح؟؛يبارافلل"ةداعسلاليصحتباتك"

الوءاهيفرييغتاله١4١7ةنسىرخألاةعبطلاوه١4١١ةنسلنيساي

رشنيرادونيتعبطملالخنموناونعلاةحفصىلعكلذركذي

ةغيصمادختسايفديحوتلامدعو«نيفلؤملاءامسأيفحضاولافالتخالا

لالجلامسابةرمو«ةرميطويسلانيدلالالجركذيًالثمف؛هلةدحاو

نيققحمللةبسنلابلاحلاكلذكو؛«يطويسلابةثلاثةرمو«يطويسلا

.ريثككلذىلعساقيو«مهريغونيمجرتملاو
هسفنتقولايفةفلتخموةددعتملخادم.بتكللةيلوؤسملاتانايبلاخدإ

باتكالثمف؛"تنرتنإلا"قيرطنعةذوحأملاتامولعمللةبسنلابةصاخو
يلعل"يرعشألانسحلايبأمامإلاىلإبسناميفيرتفملابذكنييبت'
"يرعشألانسحلايبأ"مسابديازةبتكمةمئاقيفلحدأركاسعنب

نبا"تحتسيلو ."ركاسع

خيراتلابءافتكالاوءبتكلامظعميفرشنللةيرجهللاخيراوتلامادختساةلق

.سكعلاوأيداليملا

هاو



1

ىلإةهجنمدحاولاباتكللةراتخملاتاعوضوملاسوؤرفالتخا

دجنًالثم؛ددحملكشبباتكلاعوضومةفرعممدعهنعجتنيامءىرخأ

ًادتبملاناويدوربعلاباتك[ىمسملا]نودلختنباةمالعلاخيرات"باتك

ناطلسلايوذنممهرصاعنموربربلاومجعلاوبرعلامايأيفربخلاو

-ماع"ةيلاتلاتاعوضوملاسوؤرتحتجردأنودلخنبال"ربكألا
ىلإةركبملالامعألا-ةفسلف""خيرات-يمالسإلاملاعلا"و"ماعلاخيراتلا

-فراعملارئاود"و٠٠" ."تاعوسوم

باتكلثم؛ىرخألانوداهنمءازجأفشكتيلابتكلاضعبدوحو

يعيطملابيحبدمحمقيلعتوقيقحتنم؛يوونلاايركزيبأل"عومجملا"

يفرشنيذلاو دجن؛ءزجا١٠7يفم91/7١-١91١نمتاونسللةرهاقلا

نمددعيفتافاشكهل .ىرخألانودهئازجأ

نمريثكولح ةعوبطملاسراهفلايفءاوس؛بتكللةيفارحويلببلاتانايبلا

مدعببسبكلذنوكيدقو؛فيشكتلاةيلوئسمديدحتنم؛ةيلآلاوأ

لامهإوأءفشكملاباتكلاناونعةحفصىلعةحضاوةمولعملادوجو
.اللتامولعملللاخدإلاةيلمعبمئاقلا

ءاوس؛ىرخأبتكبباتكلالييذتةيثارتلابتكلايففولأملانم

دوجوهسفنتقولاقو«دورولايفهلةيلاتوأ.هشماوهيفاهعضوب

كلتلنيفلتخمنيققحم لكنعةسرهفلاةيلوئسمديدحتمدععمءبتكلا

.باتك



ضعبةلسارمتمتثيح؛ةثحابلاعمتاهجلاضعببواحتمدع

مئاوقىلعلوصحللًايفتاهاهبلاصتالاىلإةفاضإلابًارارمتابتكملا
.ىودجنودنكلو؛ئشنعلاؤسلاوأاهتاينتقم
:ةيلاتلاتاءارجإللاتذختاةقباسلاتابوعصللةجيتنو

خيراتوأةلمتكمريغنيوانعوأنيفلؤمءامسأنمةصقانلاتانايبلالامكإ

؛تامولعملانماهريغو,«تادلحملاوأتاحفصلاوأتاعبطلاددعوأرشن

لثم؛ىرخأرداصمىلإعوجرلالالخنموأ؛هسفنعوبطملالالخنم
.نيفلوملاسراهف

"تنزتنالا"تاحفصيفدحاولاباتكللةفلتخملخادملالخنمثحبلا

نمريثكيفوءاهنمةيئزجيأنادقفمدعو«تامولعملالامتكانمدكأتلل

ىتحكلذو؛لخادملليئاجحملابيترتلالالخنمثحببلاىلإدمعينايحألا

.ةكبشلايفرفاوتملالخدملايفهروهظمدعببسبامباتكصقنيال

ىلعبتكلاىلإعوحرلاباهتحصيفكوكشملاتانايبلانمدكأتلا

سراهفلالثم؛ةفلتخمرداصم.ةناعتسالاوأ«تابتكملالحخادفوفرلا

اهريغو«ثازنلابةينعملابتكلاوةلدألاومئاوقلاوتافاشكلاوةعوبطملا

.ةحيحصلاةمولعملاىلإلوصولاو«تانايبلانيبةنراقملل؛ةيعوألانم
؛رشابمقيرطب؛اهيلعلوصحلانسيمليلاتامولعملاىلعلوصحلا
امدنعلصحامك؛ديدشحاحلابو؛ةفلتخمبيلاسأوقرطكلسب

عملماعتلايفةبوعصتدحو مأةعماجلنينبلامسقبةيزكرملاةبتكملا

لالخنم؛تامولعملاىلعلوصحلل؛تابلاطلاعرفىلإجلف؛ىرقلا
.اهبةرفاوتملاةكبشلا

_
بتكفيشكت"م ١جثارتلا



ىلإعوجرلابكلذو؛مهماقمموقينمو؛نيفلؤملاءامسألخادمديحوت
.ةننقمةلحومةغيصبمهتباتكوةيدانتسالارداصملا

بتكلليرجحلاخيراتلامادخختساب؛ةيثارتلابتكللعبطلاخيراتديحوت

يفعبطامليداليملاخيراتلاو«ةيمالسإةيبرعتاهجنمتردصيولا

لالخنم؛خيراتلاةلوهجملابتكللةيبيرقتخيراوتعضوو«ةيبرغلود
.رشنلانعلوؤسملاوأء,ثحابلاوأ«ققحماطاشنعبتت

ىلعىرخألانوداهنمءازجأتفشكيلابتكلاتلخدأ بتكاهنأ

ىلعلوصحللةليدبقرطىلإءوجللاو,ثحبلايفةرمتسملاةعباتملا

بتكلالخادبيقنتلاوثحبلاو؛"تنرتنإلا"مادختسالثم؛تامولعملا

نملكففرأيف ؛ةيراجتلاوةيملعلاوةيثحبلاتاسسوؤملاوتابتكملا

ةيثارتلابتكلايفثحبلاو؛همدعنمهفيشكتةقيقحىلإلوصولل

؛لحارمثالثقفوثحبلاعمتجمىلعةيميوقتلاةيليلحتلاةساردلاتيرحأ

ليلحتلااهعبتي؛اقباسةروكذملاتاودألاوقرطلابتامولعملاعمجدعب

ةيئاصحإلاةمزحلابفورعملايئاصحإلاجمانربلابةناعتسالاب؛تانايبلليئاصحإلا

رصحو«بسنلاودادعألاةفرعملوتانايبلاةجلاعمل588988ةيعامتجالامولعلل

«ميوقتلابيهتنتو«تاريغتملانيبطابترالاىدمو«تاقالعلاديدحتو«تالاحملا

:ةيلاتلاطاقنلايفلحارملاصخلتتو؛جئاتنىلإلوصولاو

دمع



ىلوألاةلحرملا
:يلاتلاكيهو؛ةساردلارصانعديدحتورصحوعمجلةيئدبمتاوطخ

بتكرصحوعمج.أ .ناكمإلاردق؛يلكلاثحبلاعمتجبلثمتيلاثارتلا

عمتجمنمضةفشكملاريغوةفشكملابتكلاديدحت.ب بسنلاقفو؛ةساردلا

.ةيوئملا

لكديدحتوءايعوضومثازتلابتكميسقت2 .اهنم

.ةفشككملاريغوةفشكملابتكلاتائفديدحت.د

بتكللةينمزلاروصعلاديدحت.ه رثكألالحارملاوءبسنلانايبعم«ةيثارتلا

.ةساردوةيانع

فشكاممجحو«ثازنلابتكنمعمجاملرشنلاتاونسةفرعم.و .اهنم

نمةيموكحلاريغوةيموكحلاتاهجلانايب.ز ىلإةفاضإلاب«تائيهوتامظنم

مهناكنيذلادارفألا امريدقتعم«ثازتلابةيانع ديدحتومهنملكهسرهف

.تانايبلاليلحت.ح

ةيناثلاةلحرملا

:يلاتلاليصفتلابسحكلذو؛طقفةفشكملابتكللةيميوقتةيليلحتةسارد

لكبسنو«اهنيابتوةفشكملابتكلاتاعوضومديدحت.أ .اهنم

ةيانعرثكألالحارملاوبسنلانايبعم«ةينمزلاروصعلابسحميسقتلا.ب

.ةساردو

.ةفشكملابتكلاتائفديدحت.ج



تادلجمفهنعًالصفنممأباتكلابًالصتمفاشكلارودصةقيرطنايب.د

بساحلامادختساحاحنىدمو«ةيلآتافاشكنمرهظامىلعفرعتلا.ه

يفهقيبطتويلآلا .فيشكتلا

نمهرشنوهعبطىلإتعسيلاتاهجلاةفرعم.و دارفأو«تائيهوتامظنم

.ىرخأتاهجو

رودديدحتو«مهريغونيثحابونيققحمنمفيشكتلاىلعنيمئاقلاةفرعم.ز

.مهنملك
تايمسمىلعفرعتلا. .اهريغوسراهفوحيتافمنمتافاشكلا

.سكعلاوأةيثارتلابتكللفشكملايلكلاعمتجماةساردةيناكمإريدقت.ط

ةثلاثلاةلحرملا

:ةيلاتلاتاوطخللًاقفوةساردلاةنيعلةيبوقتوةيليصفتةسارد

.فشكملاةساردلاعمتجمةلثممةريسيةيئاوشعةنيعرايتخا.أ

.اهعبوقتواهليلحتواهصحفوةنيعلاةسارد.ب
ءارجإوءبسنلاودادعألاديدحتوصالختسال؛ايئاصحإتانايبلاليلحت.ج

يفةيئاصحإلاجئاتنلاليجستو«تاريغتملانيبتاقالعلاديدحتو«تانراقملا

نمرهظيملنكل-ثحبلارصانعنمددعنيبطابترالاىدمددحتلوادج

.اهبةساردلامجحمخضتيالىتح؛ةيوقةجاحهلناكامالإلوادجلاكلت

ةفصاوملا"اهنمء«فيشكتلانعةرفاوتملارداصملابةناعتسالابتافاشكلاميوقت.د

©ن10ءانصع1085(طعبةنونعملام595١ماعل444مقر"ةيملاعلاةيسايقلا
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متهدهأ0ءعدصت10208رياعمللةتيملاعلاةماظنملانم 1هاعمم

.تاعبطلالمكأوثدحأاهتفصب5(ةصلدلنة(1هه150

:اهنم؛ةنيعلانمىرخأبناوجةسارد.ه

.بتكلاتاعوضومفيشكتيفلومشلاةجرد-

.ةبولطملاةمولعمللاهتلالدىدموءاهبيترتةقيرطوتاحلطصملاةقد-

.سكعلاوأاهيلعدامتعالاوتالاحإلابةناعتسالاىدم-

.دحاولايعوضوملافاشكلاوتافاشكلاةئرحب-

.اهتقدىدموتافاشكلليئاجهلابيترتلاقرط-

نعحورشلاوتامدقملاكلذيفامب,تافاشكلادادعإيفةعبتملاةيجهنملا-

.ةددحملاةمولعملاىلإعيرسلالوصوللتافاشكلامادختساةيفيك

يئاهنلاجارخإلاوةيدومعلاوةيقفألاتافاسملاوفورحلاثيحنمةعابطلا-

.فاشكلل

نيقرشتسمونيملسمنمنوققحملااهمدقيلابراجتلاودوهجلاىلإرظنلا-
ءايعوضوماهصحفتو«ثازتلابتكيفدوجوموهامباهتنراقمىلعلمعلاو
.دوهجلاوريياعملاكلتيفءاجاملًاقفو«تافاشكلاكلتميوقتةلواحمو

ةساردلاتاحلطصم:ًاسداس

فاشكلا١.
«ةيبرعلاةغللايفلامعتسالاةثيدحلاتاحلطصملانمفاشكلاحلطصمدعي

وأهيراوُيامهنعَعَقَروُهَرَهْظ:دجنملايفئعتوَءيَّشلاّفَشُك:نمةقتشميهف



"هنأب"بدألاوةغللايفةيبرعلاتاحلطصملامجعم"يفهفيرعتءاجو.5'2هيطَعُي

نكامأوأصاخشأءامسأاهب,عوبطملاباتكلايف-ةداع-رهظتةيدحيأةمئاق

مقراهنملكمامأوءهصنفدروامث؛كلذريغوأتاعوضوموأ يلاةحفصلا

.29"اهبدرو

ىلعةلالدلل1006:ةملكتمدختسادقفةيريلخنإلاةغللايفامأ

ىلإةراشإلاعييذلاو10012[ييتاللالصألانمةقتشميهو؛فاشكلا

10١امءيش

اهيوحتىلاتادحولليقسنليلد"هنأبفاشكللرحخآفيرعتدروو

ةبترملخادمةطساوبلثمتةعومجماهذهنمةدمتسملاراكفأللوأءامةعومجم

وأ«يئاجهلابيترتلالثم«ةعحارملللباقوددحموفورعمبيترتبسح

."7"يمقرلاوأ,ئمزلا

فيرعتبقلعتياميفاذه عاونأفالتخاىلع-ماعلكشب-فاشكلا

-باتكلافاشكوه-انه-ةساردلامهيامنكلوءاهفادهأوتافاشكلا

؟باتكلافاشكوهامف-صاخلكشب

باتكلافاشك.؟

1عآ.زطءةعادص'©105وةتابتكملاتاحلطصمكصاخلامجعملاهفرع

وأصاخشألاءامسأبوأتاعوضوملابلودحوأةلصفمةيئاجهةمئاق"هنأب

ىلإريشت«بتكلانمةلسلسوأامباتكيفاهركذوأاهوانتمتخلا,نكامألا
ةحفصلامقرقيرطنع-ةداع-كلذنوكيوءدلحملايفحيحصلااهعقوم

نكلو(ةحفصلانماهعقومىلإريشيزمركلذىلإفاضينايحألاضعبٍنو)

,"7"لحدملامقروألصفلاقيرطنع-بلاغلايف-



فيرعتم997١ماعل144مقر"ةيملاعلاةيسايقلاةفصاوملا"يفءاحو

؛لحادملليئاجهلاريغوأيئاجهلابيتزتلا":هنأبباتكلاةياهنفاشك

ممصملاوءألصأفشكملاباتكلابيترتنع-هسفنتقولايف-فلتخملاو
يًفءاوس؛ةمولعملاناكمديدحتنمنيمدختسملانيكمتل نمضوأءامةقيثو

,"9"امةعومجميفةددحمقئاثو

:ةساردلايفباتكلاسرهفوأفاشكبدصقيهنأىلإقبساممصلخنو

نعةلقتسمءازحأيفوأباتكلاةياهنيفةدوحوملاةمئاقلا ًءاوس؛باتكلا

يفترهظ يفوأ«ةريخألاتاحفصلا نوكتو.لقتسملمعيفوأريخألادلحملا

ةمولعملاىلإعوجرلاةلوهس:اهنمفدهملاو؛ىرخأقرطبوأايئاحهةبترم

ءازجأوأتادلحجماهتدجونإ-دلجملاوأءءزحلاو,ةحفصلامقرىلإةلالدلاب

اهنمو؛باتكلااهنمضتييلاتاعوضوملاىلإ-ةداع-فاشكلاريشيو-

مالعألاو؛لاثمألاوءزاجرألاو«راعشألاو«ةيوبنلاثيداحألاو«ةينآرقلاتايآلا

باتكلاةعيبطعمقفتيامقفوجردتيلاتاعوضوملانماهريغونكامألاو
.هنمنيديفتسملاتاحايتحاو

فيشكتلا."

ن1ممءلن2ه4آننطءةمون"تامرلعملاوتابتكملاملعةعوسوم"تفرع معو

فاشكيفلخادملاعضوةيلمع"هنأبفيشكتلاقمل516212101130108

قيرطنعكلذو؛ام :يهةيساسأتايلمع

. ةعومججلاصحف ١

ةعومجملامادختسالةبسنلابًاقبسمترقأريياعمبسحىوتحملاليلحت ١

. فاشكلاو



زييمت.8 .ةبسانمتافّرعمب,ةعومجملافتادحولا

هيفدجوتيذلاةعومجملايفحيحصلاعقوملافرعُملكىلإفاضي.:

نكميىتحةدحولا ,"9"اهعاجرتسا

رتسكنالنملكهفرعو يوطنتةيلمع"هنأب1718782065رنرووآ,.65[382085

امهتيناثو«ةقيثولاىوتحمليلحتوأميهافملاليلحتامهالوأنيتزيمتمنيتوطخخىلع

ليلحتجتانةمجرت 99"ةنيعمةغلىلإميهافملا
اليلحتةيلمع"هنأبكلذكفرغو تامولعملاةيعوأليعوضوملاىوتحم

."9"فيشكتلاماظنةغلبىوتحمااذهنعريبعتلاو

ىلعمئاقلاءارجإلا:ةساردلايفةسرهفلاوأفيشكتلابدصقيف؛هيلعو

كلذجتانةمجرتىلعلمعلاو«باتكلليركفلاىوتحملليعوضوملاليلحتلا
نتميفاهناكمىلإةراشإلاعمءفيشكتلاةغلوأتاحلطصمىلإليلحتلا

.ايلآمأايوديناكأءاوس-فشكملاباتكلا

فيشكتلاتاحلطصم.؛

تاحلطصم71873062رنروو65[1,30085رسكنالنملكفرع

ىوتحملانعريبعتللمدختستيلاتاحلطصملانمةعومجب"اهنأبفيشكتلا

.ةديقمريغوأةديقمامإيهوقئاثولليعوضوملا يهةديقملاةغللاو نمةعومجب

ةطخوأتاعوضوملاسوؤرلةمئاقبةطبترملاتاحلطصملا وأزنكموأفينصتلل

ىلعًادويقعضتالسكعلاىلعفةديقملاريغةغللاامأ.ةلوبقملاتارابعلا

ةديقملاريغةغللانعتامةداعو.اهمدختسينأفشكمللنكمييلاتاحلطصملا

يفدرتيلاتارابعلاوأتاملكلامادختسا متيىلاةقيثولا ."9"اهفيشكت



يفةمدختسملاةغللا"اهنأهدافمافيرعتدروأدقف1016يلورامأ

يفةدراولاتامولعمللىرحألابناوجلاوأءامعوضومفصولفاشكلا

فيشكتلاتاحلطصملرخآمسارهظنيقباسلانيفيرعتلانمو؛©"9"قئاثولا

تاغل"بفرع ."فيشكتلا

مساامإ"اهنأبم9١.ماعل0571مقرةيسايقلاةيملاعلاةفصاوملااهتفرعو

ةطخيفزمروأءاددحماموهفملثمتوةيعيبطةغلنمةقتشمةيمساةرابعوأ

نوكتتدقةيمسالاةرابعلاو.هلحملحيوأموهفملااذهليثمتةفيظوبموقيفينصت

ةملكنمرثكأنم ."7"بكرملاحلطصملابفرعتةلاحلاهذهيفو؛ةدحاو

ظافلأةعومجميه-ةساردلاهذهيف-فيشكتلاتاحلطصمف؛هيلعو

بتكليعوضوملاىوتحمللليلحتلاجتاننعربعتتاحلطصموأ«لحخادموأ

«لاثمأوءزاحرأوءراعشأو«ةيوبنثيداحأو«ةينآرقتايآ:نمثارقلا

.كلذىلإامو,نكامأو«عئاقوومايأو«لئابقومالعأو«تاغلو

يمالسإلايبرعلاثارتلابتك.ه

ُتارّثلاوُثاّرإلاوثاَرولاوُثْرإلاوثْرّولاورولا":يبارعألانبالاق
.27"ثروام:ثاريملاُوثاَرُتلاَوثرولاو":هديسنبالاقو."دحاو

مولعوديلاقتوتاداعنملقتنيام"وه؛"دئارلا"مجعملايفثارتلاو

يلاةادألايهثارتلابتكو."""ليجىلإليجنماهوحنونونفوبادآو

.ليجىلإليجنمهلقنتوهظفحتو؛ثوروملاكلذلمحت
ةغللايفةيبرعلاتاحلطصملامجعم"يفو هفلخام"هنأبفرع"بدألاو

رضاحلارصعلاديلاقتلةبسنلاباسيفندعيامم«ةيبدأوةينفوةيملعراثآنمفلسلا

لصتملاثارتلاقيقحتزكرماهرشنواهققّحيلابتكلا:كلذلاثم؛هحورو



دعتراثآنمتابتكملاوفحاتملاهيوتحتامكلذكو«ةرهاقلايفبتكلارادب

],29"ناسنإلاةراضحنماءزج

نودمثارتنمنوملسملاوبرعلاهفلخساموهيمالسإلايبرعلاثارتلاف

يفبرعلاةمأءاطعسكعيهنأليبرعثارتوهو؛ةيبرعةغلبهنعربعموأ

وهو«نفلاوبدألاوركفلايفمدقلافةديعبلاةيخيراتلاروصعلاذنمةراضحلا
؛نوكلاىلإاهترظنوةايحلايفاهجهنميفمالسإلاةمأةآرمهنأليمالسإثارت

ةبقاعتملالايجألاهتعدبأيذلاّرَّثلاثارتلااذهلةصاخلاةيوهلاهذهكلذنمناكف

فمهاسو«هيلإةجاحيفيهامىرخألاممألاتاراضحنمهيفةذخآةقباسلا

برعلاعممهرهصومهدحومالسإلانألبرعلاريغنمنوملسمءاملعهفيلأت

.اهثئارتبةقيرعةيمالسإةراضحيف

فورعملاطيسولامجعملايفدروامكوهف؛باتكاهدرفموبتكلاامأ

هلوصفوهباوبأهعمجلهبيمسهيفبتكياموءردصمرسكلاب":"يفاولا"ب
,"9"هلئاسمو

ةنودملابتكلا-ةساردلايف-يمالسإلايبرعلاثارتلابتكبدصقيو

ركفونفوملعنمةيمالسإلاةيبرعلاةراضحلاجاتنلثمتيلاةيبرعلاةغللاب

وأءفيلأتلالالخنمءاوسءاهنونفواهتاعوضومفالتعخاىلع«ةفاقثو
ةباتكلاوفيلأتلاءدبنم«قيلعتلاوأ«ةمجرتلاوأ؛ريسفتلاوحرشلاوأ,«فينصتلا

متوأءاهقيقحتمتوأءترشنوأ«تعبطىلا؛ةعابطلاعارتحخارصعىلإ اهريوصت

.يلاحلارصعلاىلإةعابطلاروهظذنم-تسفوألاب



ةقباسلاتاساردلا:ًاعباس

نمديدعلادحو ءاهتأشنثيحنم؛ثارتلابتكتلوانتّيلاتاساردلا

ىلامولعلاوءاهخيراتو يفاهجهانموءاهيلعتلمتشا تالواحملاوءثحبلا

يلاتاماهسإلاو لبسريسيتواهتمدخلتمدق هسفنتقولاقو؛اهنمةدافتسالا

ةحاحلانممغرلاىلعءاهفيشكتعوضوميفثحبتيلاتاساردلايفةلقىرن

|.اهيلإةساملا

ضعبلضرعيلياميفو عوضوم.ةقلعتملا«تاودنلالامعأو,تاساردلا

اهيفتمدق,هقيقحتوهرشنوثارتلابتكلفيشكتلاثيحنم؛ةساردلا

ىلعةيبرعلاتاساردلا .رودصلايفاهتيمدقأقفواهنملكتبترٌو«ةيبنجألا

:يلياماهنمو؛ةيبرعلاتاساردلا.أ

دبعل"يمالسإلافيشكتلالاحبيفنيقرشتسملادوهج"ناونعبةسارد راتسلا

لجولففاتسوجيناملألاقرشتسملل"نآرقلافارطأيفناقرفلاموجن"

قرشتسملل"ميركلانآرقلاتايآليصفت"باتكو؛«8905[110105ان8ءأ

ةيوبنلاةنسلاىلعنابصنينارخآو«ل8681261,811165موباللوجيسنرفلا

"ةنسلازونكحاتفم"و"يوبنلاثيدحلاظافلألسرهفملامجعملا"امه؛ةفيرشلا

تالجملايف-عساولايراضحلاهموهفم.-مالسإلانعبتكاميصحياهرخآو

."يمالسإلافاشكلا"وهو«ةيبوروألاتاغللافلتخمبردصتيلاةيبنحألا

ةقيرطثيحنم؛ليلحتلاوةساردلابتافاشكلاكلتثحابلالوانتدقو

؛ذخآموأءاطخأنماهبءاجامدقنوءاهيلعةلثمأركذعمءاهداوملاهبيترت



املكمغر"هلوقب"ناقرفلاموحب"باتكىلإريشيثيح ىلعذوينأنكمي
نمباتكلااذه لظيهنأالإءذخآم يفلضفلابحاص عونلااذهىلإهيحوتلا

دبعداؤفدمحمنيديهلو"لوقيففيضيو"اهتيمهأىلإهيبنتلاو«فيلآتلانم

يذلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملاةركفبيقابلا نألواحو«كلذدعبهردصأ

ءاطخأهيفبنجتي .29"لجولف

ةرورضامهالوأ؛نيتماهنيتقيقحىلإهتساردةياهنيفيجولحلالصوتو

ىدصتينملةيبنجألاتاغللاةفرعم يفًاصوصخةيمالسإلاتاساردلل. بناج

ردجيهنأامهتيناثوءداشرإلاوةوعدلا نمهيوحتام,-ةيبرعلالودلاب تاعماج

-يمالسإلافاشكلالثاكيبرعفاشكداجيإىلإدمعتنأ-تامظنمو

مهصصختتاعوضوميفبتكاملكنيثحابلايدينيبعضي-ركذلاقباسلا
.ةيبرعلاتالحملافترشُنتالاقموثوحبنم

نمهومدقامو«نيقرشتسملارودىلعءوضلاةقباسلاةساردلاتقلأدقو

ةساردلاهتلوانتاموهو-ماعلكشب-اهفيشكتوةيثارتلابتكلاهاحتدوهحج

.اهنميناثلالصفلايف

نمضبتكلافيشكتتلوانتو«تميقأيلاتاودنلانمو ؛اهتاعوضوم

٠١نمدادغبيفتدقعنايلا"ثارتلابتكقيقحتلجاهنمعورشم"ةودن

مولعلاوةفاقثلاوةيبزنللةيبرعلاةمظنملانمةوعدبم58/580١ىلإ
عمنواعتلاب نمأرفنةودنلاتمضدقو«قارعلابمالعإلاوةفاقثلاةرازو اوسرمت

يفلك«مولعلاوخيراتلاونيدلاوةغللابتكقيقحتىلع اومدق.هصصختناديم
دهعمنمفيلكتبةودنللتدعأ-ثازيلاقيقحتنعثوحببةتساهيف

«ناديعسدمحأل"هقيقحتجهانمويبرعلاثارتلا":يه«ةيبرعلاتاطوطحملا



نيسحل"قيقحتلايفجيرختلا"و«داوعةراشبل"هيلعقيلعتلاوصنلاطبض"و

تاطوطخنملاقيقحتلوح"و؛يسولألاملاسل"قئاثولاقيقحتملع"وظوفحم
.لصيفيركشل"يبرعلاثارتلا"و«ةياطقناملسل"اهرشنوةيبطلا

هقيقحتوثازتلابمامتهاللدوهجلالذبةيمهأىدمةودنلالالحشقونو

«ثازنلاقيقحتلجهنمعورشمعضوبابسأو«هيفتمدقيلاتاماهسإلاو

ىلعلمعلاو دعبعورشملادادعإ اهنيبنمناكلحارمينامثىلإهميسقت

دنعاهتاعارمبجاولاتافصاوملانمددعبةودنلاتصوأو«تافاشكلا

ةعيركلاتايآلا:اهنم؛تافاشكلاكلتعاونأتركذو«ققحملاباتكلافيشكت

ذخنأوأفلوملااهركذىلابتكلاو؛مالعألاو؛لاثمألاو«ةيوبنلاثيداحألاو

يفققحمااهيلإعجريلابتكلاوءاهنع ةيملعلاتاحلطصملابتبثعم؛قيقحتلا

يفةدراولاةينفلاو دنعهتاعارميغبنيامةودنلاتحضوأامك.اهفيرعتو«صنلا

."”مالعألاتافاشكعضو

نماهتايصوتوةودنلالامعأدعتو ةساردلاعوضوم.ةلصنملارومألا

هبمزتلينأيغبنياموثارتلابتكقيقحتةساردبلصتيامةصاخبو؛ةيلاحلا

.مالعألاتافاشكةصاخوتافاشكللهعضودنعققحما

ةنونعملاوه١1١9ةنسترشنىلاريصنميهاربإةدياعةساردكانهو

ّيلا"يلاحلافيشكتلاتاحزرتقمويبرعلاملاعلايفركبملافيشكتلا"ب

عساتلانرقلالالخيرصملاباتكللةركبملاجذامنلانماددعاهيفتضرع

مهسفنأنوفلؤملااهدعأءاوساهبتافاشكدوجوبتيظحيلا؛يداليملارشع



ةنسنمردصيذلا”حيرشتلاملعيفحيرصلالوقلا"باتكةسرهف
نممغرلاىلع"هيفتلاقوم817١ىتحوم بيترتلاعابتامدع

لصفملاليلحتلاوعوضوملالسلستةيقطنمنأالإفاشكلاجارخإيفيئاجملا

فدهبةداملاليلحتةيمهأبساسحإلاىدمناحضويامنإصنلابةدراولاداوملل

."""اهتائيزجقدأىلإلصوتلا
؛"بيليفسيولكلملاىلإمهكلمأدبمنماسنرفكولمخيرات"باتكو

لثميم841١ةنسجرحأيذلا دعبفاشكلادوجوثيحنم؛اظوحلمًاروطت

عابتاو«تاينيثالثلالالخباتكلالوأبهعضونمالدبصنلانمءاهتنالا

يهةيقطنملاةقيرطلاتناكنأدعبيئاجهلابيتزتلا ةداملاليلحتيفةعبتملا

نادلبلامجعم"بنونعثيحفاشكلاةيعونديدحتوءاهنعفشكحملا

54يفعقوثيحفاشكلامجحةماخضو"باتكلااذهيفةيفخلانكامألاو

شاقنلاليلخميلسفيلأتنم"نييبارعلاةمكاحم«نييرصمللرصم"باتكو

"نيقطنتسملاءامسأ-سرهفلا"ناونعتحتهيففاشكلاءاجو؛م885١ةنس

ىلإمسقدقو.يئاجهبيتزنبملعلامساهعبتيمثةحفصلامقرهيفيتأيو
نعةرابعوهو؛لوقحةسمخ «صنلاايانثيفتدروىلامالعألابفاشك

نماهريغو اهتضرعتىلاجذامنلا .ليلحتلاودقنلاوةساردلابةثحابلا

ةيمسرتاهجدوجومدعيهو؛ةمهمةقيقحىلإ-اهثحبةياهنيف-تلصوتو

«بتكلافيشكتيفدشرتودعاستريياعمددحتوهيفمسرتيباحيإرودبموقت
يفبرعلانيرشانلاداحتاو«ةينطولاتابتكملاوتابتكملاتايعمجةثحابلاتعدو

.بتكلاةياهنلتافاشكدوحومتحتنيناوقوحئاولنسبماهسإلا



نيبةلصلاةقلحنوكتنيفشكمللةيعمجءاشنإىلإةثحابلاتدانامك

ميهافمتيبثتيفمهستوءركذلاةفلاسلاتاهجلا رادصإىلعلمعتو,فيشكتلا

تاساردلارشنلةليسوو«نيفشكملالاحناسلنوكتفيشكتللةيبرعةيرود

لاحميفةروطتملاةثيدحلا .فيشكتلا

ةساردلاعوضومعةلصلاتاذتاساردلانمريصنةدياعةسارددعتو

ةعابطلالوخدلحارملوأيففيشكتلاقرطىلعءوضلاتقلأثيح؛ةيلاحلا

بتكلاهيففيشكتلائدبيلاةرتفلايهواهدقنواهليلحتبتماقورصميف

.فيشكتلايفةماعلالئاسملابقلعتتتايصوتوتاحرتقاتمدقامك«ثازتلا

ةساردثارتلابتكقيقحتورشنلاحميفتدعأىلاتاساردلانمو

بتكيرشانةسارد"بتنونعه409١ةنسيرصملادمحماهمدقةيليلحت

يفيبرعلاثازنلا بتكرشنبةطبترملاةيفارجويلببلارهاوظلاتلوانت"رصم
«تاقيقحتلاددعتو«رشنلالاكشأثيحنمرصميفةققحملايبرعلاثازتلا
عبطةداعإو«ةيئزجلاتاقيقحتلاو ذنمكلذو؛نورشانلانوققحماو«تاقيقحتلا

لمعمدقأ اناونع/١514ىلإاهددعلصوو؛م١9/65ةنسةياهنىتح“ققحم
نمضوأةيعماجلئاسروأةلقتسمبتكءاوس؛رشنلالاكشأعيمجتنمضت

فوأتاعومجب .تايرود

ًابابك١4اهنمءألماكًاقيقحتتققحًاباتك"5ثحابلاىصحأدقو

يفةققحملابتكلاددعغلبو.دعباهقيقحتلمتكيملاباتك١١و«ةلماكتققح

لصأنمةلقتسمبتكلكشيف١١١4«م9485١ةنسةياهنىتحرصم

وأاودرفنانيذلانيققحملاددعغلبو.ىرخألاكشأيفاققحمًاناونع4

نيققحملاددعامأءًاققحم7١4رصميفةروشنملاثازتلابتكقيقحتفاوكراش



ءامسألانمنأنيبتو.ًاققحم١لصودقفدحاوقيقحتيفاومهسأنيذلا

يبحمدمحمو«نوراهمالسلادبع:ةيثارتلابتكللتاقيقحتلالاحميفةرثثكملا

دماحدمحمو؛يرايبألاميهاربإو؛ميهاربإلضفلاوبأدمحمو؛ديمحلادبعنيدلا

رقصدمحأديسلاو«باوتلادبعناضمرو«يتوكحارلازيزعلادبعو«يقفلا

.مهريغو

نميبرعلاثارتلابتكتاقيقحتعبطةداعإةرهاظنأةساردلاحضوتو

اقيقحت1١011عومجبنًماقيقحت775دصرمتذإ؛رصميفةظوحلملارهاوظلا

بتكلانمو«ةققحملالامعألاعومجمنم١8,74/ةبسنبيأ؛اهعبطديعأ

"باتكلديمحلادبعنيدلاييحمدمحمقيقحت؛ةرمنمرثكألاهعبطداعملاةققحما

.ةرم١9هعبطديعأثيح"كلامنباةيفلأىلعليقعنباحرش

سيلهنأةساردلااهيلإتلصوتيلاجئاتنلانمو رشاننوكينأةرورضلاب
ثيح؛ةيلاتلاهتاقيقحتوأهقيقحتيفرشانلاسفنوهلوألاهقيقحتيفباتكلا

١9لًاديدحاقيقحت6كانهف؛دحاولاباتكللقيقحتلاددعتبرشانلاريغتي

نأو.اهورشانفلتخاًاقيقحت5١هاهنمناك«ةرمنمرثكألتققحًاناونع

نعنوفلتخمنورشاناهرشنبماق417اهنمدجوعبطةداعإ157كانه يرشان

امأ5,65/7بنومهسيايراحتًارشان١١منأو.ىلوألاهتعبطيفقيقحتلا

ريغنورشانلا نميقابلاددعلارشنبنومهسيفنييراجتلا ."*تاقيقحتلا

نميرصملادمحمةسارددعتو ةساردلاعوضوم.ةلصلاتاذتاساردلا

يفلوانتملاثارتلابتكرشنبقلعتياميفةيلاحلا نمسداسلالصفلا ةساردلا

.ةيلاحلا

-عم



وحن"ناونعبيهف؛ه١54١54ةنسترشيلاةيطعنيدلاييحمةساردامأ

ةيمهأنايباهنمفدهلاناكلاو؛"يوبنلاثيدحلليعوضومفاشكءانب

يلاةسيئرلاةادألاهنوكل؛ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألليعوضوملافيشكتلا نكمي

زونكلانعفشكلايفةدعاسملل؛نيرصاعملانيثحابلاوءاملعلايديأيفاهعضو

-ةفرعملاوةيعرشلاماكحأللًاردصماهفصوب؛ةيوبنلاةنسلااهمضّتيلاةيفرعملا

نمةدافتسالالالخنم-ماعلكشب يفاهمادختساو«ةئيدحلاةينقتلا تايلمع

.اهلاهريخستوفيشكتلا

مث«هقئارطوهفادهأويعوضوملافيشكتلاموهفمنايبلثحبلاضرعتو

ةيعاولاةءارقلاوقيقدلاصحفلابأدبتىلاهلحارموفيشكتلاتايلمعنايب

امىلعفرعتلل؛ةيعامتجالامولعلاىتشيفنيصصختملالبقنمثيدحلل
نمةداملاهيلعلمتشت تاعوضومسوؤرعضومثنموراكفأوتامولعم
عم«ةصلختسملاميهافملل .يثيدحلاعجرملالخادموهفمللقيقدلاناكملاةفاضإ

يفةعبارلاةيلمعلانمكتو يفلخادملاهذهعيمجت لمعوأءدحاويئاجهبيترت

ملع)ةيعامتجالامولعلاعورفنمعرفلكليئاجهبيتزببلقتسمفاشك
-ةيبرتلامولع-داصتقالاملع-ةسايسلاملع-عامتحالاملع-سفنلا

ةكبشءاشنإاريخأو(خلا...ةئيبلا-خيزاتلا-نوناقلا-ةفسلفلا-لاصتالا

.لحادملانيبةيلخادتاقالعداجيإلتالاحإ

ف-صلختساىلاةيوبنلاثيداحألافيشكتتاروظحمثحابلاشقانو

اليعوضوملافاشكلانأ-اهتياهن يكل؛ثيداحألايناعميولي قباطت

هاحتًايأروأًافقومذختتالةدياحمةادأوهامنإو؛ةرصاعمةيعامتحاميهافم

نوتملانيبنمةيضقلاجرختستنأيهةادألاهذهةمهمامنإو؛ةحورطملاةيضقلا

-غ4-



اممةقالعهلثيدحلااذهنأىلإنيثحابلاهبنتلعوضومسأرتحتاهدرفتو

جهانملابنينيعتسم«ةقالعلاهذهاوسردينأ-كلذدعب-مهيلعو«هنعنوثحبي

.مهلةبسانملاةيملعلا

تافاشكلانمةصصختملاوةماعلاجذامنلاضعبثحابلامدقًاريمخأو

لومأملالكشلاحضوتيلابساحلامادختسابةذفنملاتافاشكلاو«ةيديلقتلا

راثآوثيداحأليعوضوملافاشكلا"اهنم؛هقيقحتيفثحابلابغرييذلا

رخآجذومنو«ةيئاجهتاعوضومسوؤرةمئاقىلعدمتعملا'يراخبلاحيحص
نمدئاوفلاعمج"باتكفيشكتوهو«ةيوبنلاثيداحألليداصتقافاشكل

نمًاباتكرشعةعبرأمضيباتكوهو؛يسافلل"دئاوزلاعمججبولوصألاعماج

,©9ةنسلابتك

فيشكتلابناجيف«ةيلاحلاةساردلابةلصتاذةقباسلاةساردلادعتو

نمةريبكةبسنثيدحلابتكلثمتثيح«ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألليعوضوملا
.يمالسإلاثارتلابتك

ناديوسلارصانةساردءفيشكتلاعوضوملًالوانتتاساردلاثدحأنمو

ترشُنيلا"اهبيترتواهتيمهأواهتأشنهفارطأوثيدحلالئاوأسراهف"بةنونعملا
اهنمو؛هعاونأوفيرشلاثيدحلاسراهفةأشنسرادلااهيفلوانته411١ةنس

سراهفلاوظافلألاسراهفو,ثيداحألالئاوأسراهفوفارطألاسراهف

«تافاشكلاو«سراهفلاو«جماربلانيباميفةفلتخملاهتايمسمو«ةيعوضوملا
فاشكلانيباميفةنراقملاوءاهحيضوتوءاهدقنىلعثحابلالمعو«محاعملاو

.صاخلكشبسرهفلاو

-موا



عقاونمفارطألاوثيدحلالئاوأسراهفعاضوألثحابلاضرعتمثنمو
فدهب؛اهنيبةنراقملاىلعلمعو«سراهفلاهذهنمةعومجمةيلمعلاةساردلا

نعةلماشةركفءاطعإوءاهميوقت ةبسحملاةسرهفلالاحميفتمدقىلادوهجلا

لثم؛حاحصلابتك-ةساردلاب-اهلوانتيلاسراهفلانمو.ثيدحلابتكل

؛ديناسملاو«"يذمرتلاودواديبأننس"لثم؛ننسلاو«"يراخبلاحيحص"
ثيداحألالثم؛تاعومجملسراهفىلإةفاضإ."دمحأمامإلادنسم"لثم

.ىرخأبتكسراهفىلإةفاضإ«ينابلألاخيشللةحيحصلا

تطبترادقفسراهفلاهذهةيافكمدعتدكأجئاتنىلإةساردلاتلصوتو

توافتو«ثيدحلابتكنمةسرهفملاتاعبطلاديدحتبقلعتتتالكشماهب

تاداهتجالثمتترهظيلالامعألارثكأنأنيِبَتثيح؛يئاجحلابيتزنلاقرط

ةيملععيراشموططخكانهنكتملو«ةيراحتوةيموكحتائيهودارفأنم

-هسفنتقولايف-لمعتوثيدحلابتكتايوتحممجحعمبسانتتةريبك
.تافاشكلاوسراهفلادادعإجهانمديحوتىلع

ةيانعلاباهنمىلوألاص؛تاعومجمثالثىلإثحابلاتايصوتتمسقو

دقفةثلاثلاةعومجملاامأءفارطألاسراهفبةيانعلابةيناثلاو«ةيعوضوملاسراهفلاب
لمحتلةيمالسإلاتامظنملاوةيملعلاتائيحلااهيفاعدةماعتايصوتاهلعج

يصاصتغخانواعتةرورضبىدانو«ةسرهفلاوأفيشكتلاتايلمعنبتةيلوئسم

فيشكتلاوأةسرهفلالامعأبمايقللثيدحلالاجرعمتامولعملاوتابتكملا

,49فيرشلايوبنلاثيدحلابتكل



نمناديوسلارصانةسارددعتو ةساردلاعوضومعةلصلاتاذتاساردلا

تضرعتمهمءزجوهو«هفارطأوثيدحلالئاوأتافاشكتلوانتثيح؛ةيلاحلا

.سماخلاوعبارلااهيلصفيفةيلاحلاةساردلاهل

نمحضتيو ةساردلاعوضوممةلصتاذاهنأةقباسلاةيبرعلاتاساردلا

فيشكتلاعوضومطغتمل-اهلمجميف-اهنأالإ,ةفلتخمبناوحجيفةيلاحلا

ةيئارتلابتكللةبسنلابهتيمهأوهادمنعفشكتملو«ةلقتسموةلماشةروصب
نماهريغواهروطتواهاكشأواهعاونأواهمولعفالتخاىلع «تاعوضوملا

اهفادهأنمنكيملو-ًءاقتناهنمتقتناامالإ-فشكموهاميفثحبتملو

.ننقمفيشكتلةدحومدعاوقبجورخلا

فيشكتىدملوانتتةديدجةساردمايقليوقرربمدوجوحضتيقبسامو

ىلعءفشكيملاموبتكلانمفشكاميفثحبتوهتيمهأوثارتلابتك

-هلوانتتو؛هلاكشأوهعاونأوهروطتوهخيراتسردتو؛هتاعوضومفالتخا
يفدعاستتايصوتبجرختو-ميوقتلاوليلحتلاب «فيشكتلالامعأبءاقترالا

.اهيلإةحاحلاوءاهتيمهأديكأتو

ةيبنجألاتاساردلا.ب

نمديدعلارهظ ؛فيشكتلاتلوانتيلاةيملعلاثاحبألاوتاساردلا

يفحشدحوهسفنتقولايفو,ةساردلاوثحبلاوفيلأتللًابصخًالاحمهنوكل

لكشبو«ديدحتلابثارتلابتكةياهنتافاشكعوضوم.ةصصختملاتاساردلا

.اهنمةثيدحلاتاساردلاصاخ

ةعابطو؛بتكلافيشكتبةقلعتملاتاساردلانمةعومجميلياميفو

يفاهتيمدقأقفوتدرس؛تافاشكلا يفتاساردلاتوافتتو؛رودصلا ىدم

هال



لامعألادعتامنيب«ةيوقةلصهلاهضعبنأثيحةيلاحلاةساردلاباهتلص

.ةدئافتاذاهنكلةرشابمريغةلصتاذىرحخألا

ةسارد23151013كلنا18/10-50[125:روليتورتساحجنآايشيرتابتمدق

لوصولاةقدوةعرسىلعفاشكلاةعابطريثأتناونعبم997١ةنسترشن

1ع81ععأ104مل19ممععدمألت)'هذ5مءع0ةطل4عءعءانتةعإن"ةمولعملل

هنأىلإاهيفريشأ102م4202703108عععوؤ" نممغرلاىلع تافاشكةيمهأ

ءرشانلاوأفلؤملانهذىلإردابتيامرخآوهاهريفوتيفريكفتلانأالإبتكلا

رمأاهبجرختلاةئيطاوتافاشكلاةعابطةيفيكيفريكفتلانأكلذىلعةوالع

هبلهاجتم .امامت

ىفهتيلعافوفاشكلاةعابطرثأىلعفرعتلاىلإةساردلاتهحتادقو

؛دحاولافاشكللةفلتخمةيعابطجذامنعضوقيرطنعةمولعملاىلإلوصولا

تمدختساف.نيثحابلادنعًاليضفترثكأةيعابطلاقرطلايأديدحتفدهب

ةثالثتمدختسا«نيتفلتخمنيتقيرطبتعبطدحاوفاشكلجذامنةتسةساردلا

دعبةيعرفلاسوؤرلاةعابطىلإدمعتيلاداعبألاتاذةيعرفلاتاميسقتلااهنم

يواستوةعابطلايفلمعتستسايقةدحويئبعتو-601مإ١ةفاسمكرت

©10مإلكوةصوبلانم»17 لحدملاامأ-ايعابطاطنبيواسي

ةيعرفلاسوؤرلاو«رسيألاشماهلالوطىلعتافاسمكرتنودعبطيفسيئرلا
ىرخألاةثالثلاجذامنلاامأ,ةحفصلالخادىلإرثكأةفاسماهللكرتيىرعألا

ةفاسماهلكرئيالف .ةيعرفلاتاميسقتلل

كلتلحادةجلاعملااهيفتعونتتاريغتمةساردلاتمدختساو ؛نيتقيرطلا

:يليامكيهو



مقروةلصافلا- .ةحفصلا

.ةيعرفلاتاميسقتللتارقفلابولسأ-

نيبتاغارفللبسانملاعيزوتلا- ؛ةيليلدلاطقنلامادختساوشماهلاوتاملكلا

ىلإةملكنمنيعلاهجوتلاةريصقلاطرشلاوأطقنلانمةلسلسلكشتلا

يفامك؛ةملك .تايوتحماةحفصيفامك؛ةحفصلاربعوأةلودجملالامعألا

ةيميلعتتايوتسمنمًادرف١41نمةنيعىلعةتسلاجذامنلاتضرعدقو

ءطسوتملاقوفاموطسوتملاوطسوتملايميلعتلاىوتسملانوداممهنم؛ةفلتخم

-جذامتةتسلانمدحاوجذومنمهيلععزو.ةعماجلاوجيرخو فاشكلل

عم-دحاولا يفثحبلاهبلطتييذلاتقولاباسحىلعقيقدتلا «جذومنلا

ديدحتوءاهيلععالطالل؛جذامنلاةيقب-دعباميف-مهللسرتنأىلع

ْ.مهيدللضفملاجذومنلا

يفشمالاتاذةيعرفلاتاميسقتلانأىلإةساردلاجئاتنتراشأدقو ةيادب

.لوبقلاىلعتلصحدقو«ةقدلاوةعرسلاىلعلعافريثأتاهلرطسلك

ريغتملاناكو.جذامنلانماهريغنمرثكأةيلضفألاو لقتسمرطسلمدختسملا

+نأو.ًاليضفترثكألاوهةحفصلامقروةلصافبةعوبتميعرفميسقتلكل
نم/ يفشماهلاتاذةيعرفلاتاميسقتلامادختسانولضفيةنيعلادارفأ ةيادب

.ةيداشرإلاةيليلدلاطقنلامادختساعمرطسلا

اهفاشكلاةعابطنأىلإةساردلاتلصوتو ىلإسايقلابةيلضافتةقالع

ديفتسيدقو.ةمولعملاىلإلوصوللةبولطملاةقدلاوةعرسلا نمنويصاصتعالا
عمنيلماعتملا نميوديلاجاتنالاوبتكلا رييغتلةساردلاهذهجئاتن



ميمصتمهلنكميهيلعو؛مهتاميمصت رصعيفةيلعافوةفلأرثكأتافاشك

,49داقتناللةضرعوًاحاحلإرثكأفاشكلاةعابطتحبصأ

وحن"بةنونعملاوم995١ةنسةروشنملا11208ه:08ثرونملةلاقمكانهو

0م1آملعوءتم[طع""ةيصخشةبرحت:ةيلامشلاصربقثارتباتكلفيشكت

هتبرحتاهيفحرش116112عع7101ه(0ن9:ممنك:ل2ءمكوصقلةممءمدعط"

نأاهيفثرونهركذيو."ةيلامشلاصربقثارت"باتكلفاشكعضوف

:هلكارتألابتكلايعماجدحألوقىلإدوعيفاشكللهعضوفببسلا

."هفاشكىلإًآلوأرظناًاباتكمّوقأامدنع"

تافاشكللةساردوةعجارمنمفاشكلاجارخإهبلطتيامثرونهحضويو

نع111115060186515زليهجروجريسباتكلثم؛ةهباشمبتكلةقباسلا

2/.1<.زردناس.ك.نلباتكو«تادلجمعبرأيفوهوصربقخيرات

15 رخآباتكو"26568156مماءهو""يرحبلابعشلا"بنونعملا

نكامألاومالعأللتافاشكاهيفمدق"©طعرتإن1.3761"ليفاليريشل

.تاعوضوملاو

ءامسألاوةيفارغجلاوةيخيراتلاعقاوملاوءامسأللفيشكتلاةقيرطفصوو

يفةمدختسملاتارصتخملاوءاهنيبزيبمتلاةيفيكوةثيدحلاواهنمةميدقلاةهباشتملا

ةديدعجذامندروأو«تاراصتخالاكلتمادختسابابسأواهتالالدوفيشكتلا

فيكو.؛فاشكلايفلمعللهميظنتةقيرطثرونهحرشو؛هعضووفاشكلل

."7هنمىهتنأىتمو«هبأدب

ةبرجتلااهنوكل؛هسفنثرونهاهيلعقلطأامك-ةقباسلاةبرجتلاطبترتو
اهداريإلةيلاحلاةساردلاعوضومم-ثارتلابتكلفيشكتلالاميفهلىلوألا



عمءاهيفةمدختسملافيشكتلاقرطلفصوو«ةفشكمةيثارتبتكلجذامن

.فيشكتلايفةثيدحلاقرطلامادختسابفاشكعضويفةلواحما

821لعنمعأطع802ءااتعمم"بةنونعملا2نعمدقصنامجوفةساردامأ

تدمعدقفما991/ةنس1028625«1206::له180012208ه0ءاءلسؤ"

ثيحنم؛تانايبلادعاوقفيشكتوبتكلافيشكتنيبقرفلاحيضوتىلإ

بويعكلذكتحضوأوءاهيفثحبلاةيجيتارتساوتاحلطصملارايتخاوةغللا

ىلعةلثمأجاردإعم:ةدحىلعاهنملكلةديفملابناوجلاوءاهتازيممواهنملك
.كلذ

ساسأىلعموقي؛فيشكتلاتاغلبقلعتيًاديدحاجهنةساردلاتحرّتقاو

نماهنوكل-زناكملايفةلثمتملاةديقملاتاغللانيبعمجلا قحاللاطبرلاتاغل

نميهو-تاعوضوملاسوؤرمئاوقو«تانايبلادصارميفاساسأةمدختسملاو
فصوىلإفدهي؛بتكلافيشكتمظنيفةمدختسملاقبسملاطبرلاتاغل

؛اهنمةدئافلامعتلايلآوًايودياهريخستىلعلمعيو«قئاثولليعوضوملاىوتحملا

ةينبلابيكرتمظننيبوء«تاعوضوملاليلحتوطبرلامظننيبعمجللاقيرطنع

ايتامولعماماظناهنالخنممدقي«ةيعرفلاتاعوضوملاسوؤرولمحللةيوغللا

ةريبكةينهذدوهحجىلإجاتحتةقيرطلاهذهنأىلإثحابلاريشيو.انرموًالعاف

نمريثكلارفوتساهنأالإ .اهمدختسادنعةفلكتلاوتقولا

؛فيشكتلللماكتمماظنمادختسانكمي-ًالثم-بتكلافيشكتيفف

بترتيذلايئاجهلابيترتلانعاضوع(فنصم؛يجهنم)يقسنماظنوهو

تاعوضوملاتاعيرفتجردتعوضومسأرلكتحتو,ءتاعوضوملاسوؤرهيف



ريثكلاريفوتوتاعوضوملاسوؤرتتشنيدافتنكميةقيرطلاهذهبو؛اهعقاومو

.ثحابللتقولانم

ةقيرطمادختساةساردلاتحرتقادقفتانايبلادعاوقفيشكتلةبسنلابامأ

طبرلامظنمادختسابءاهيلعليدعتلاحدإو؛ةيعرفلاتاعوضوملاسوؤر
دعاوقمادختساةاعارمو؛ةلعافوةيوقةيساسأجمارببةناعتسالاعم«قبسملا

ةلمجلاءانبدنعةضاخو-ةريبكلاتامولعملاةمظنأف-فرصلاووحنلا

تددبيلاةحبدملاتادحولايفميهافملانيبتالصلاراهظإل؛ةيليلحتلاةيبيكزتلا

قيرطنعاهعنصةداعإو,تاحلطصملاباهنعريبعتلاو؛ميهافملاليلحتءارجنم
.فيشكتلاةغلنمةدمتسمةيبيكرتةيوغلتاودأ

ةدراولاميهافملانمةعومجمديدحتىلعقافتالاناكمإىلإثحابلاريشيو

ةنمزألاوةنكمألاوةزهجألاوتاسسوملاودارفألالثم؛ةفشككملاةقيثولايف

لالخننمتائفلاكلتتحتةلخادلاميهافملانمموهفملكليثمتىلعلمعلاو
.ةنيعمتاحلطصم

ةغلبيكرتلثم؛ثحبللىرخأقرطمادختساناكمإثحابلاحرتقيو
دجّييلاةيجهنملادويقلايطختنمنكمتلل؛ميهافمللليلحتلاوفيشكتلا

لماعتلايفنيبغارلالبقنماهيلإةحاحلانيحءاهبنيطاحممهسفنأنوفشكملا

ةددحملاوةراتخملاتاحلطصملاماظنبلالخإلانودكلذو؛ةحبدملاصارقألاعم

ةيرارمتسالوءرثكأةنورملةصرفتامولعملاماظنىطعيةزيملاهذهبوءاقباس
.مادختسالا

ءانثأيففلكمهنأ-هعضاولوقيامك-حرتقملاماظنلابويعنمو
ةنايصوءانبو«قئاثولاةمجللاعملبهذدهجلذبىلإجاتحيو«لامخدإلاةيلمع

-همايد



ةغلتادرفم سوؤرعضوو«تامولعملاةغقايصوءاهدعاوقوفيشكتلا

دوحجوملالكيهلايفةيعرفلاتاعوضوملاسوؤرلاخدإو«ةرصتخملاتاعوضوملا
نمريثكلارفوي-رحآبناجنم-ماظنلااذهنأالإ؛ًالصأ تقولا

ببسب؛ةيلاعءاقبةوقتامولعملاماظنىلإفيضيو«فيلاكتلاو مكحتلاةيناكمإ

ىلعىتحهيف ,(*9ديعبلاىدملا

قلعتياميفةيلاحلاةساردلابةقباسلاةساردلاطبترتو مظننمةدافتسالاب

ةينقتلايفنييصاصتخاىلإةهجوماهنأالإ؛بتكلافيشكتيفةيلآلاتامولعملا
رصحةيلاحلاةساردلاتلواحثيح؛اعمفيشكتلاو ايلآةفشكملابتكلا

ةيفيكةفرعمو يفيلآلابساحلانمةدافتسالا .فيشكتلا

نمقبسام-رهظيو يفحضاولاصقنلا-ةيبنحأوةيبرعتاسارد
لجنمةيمالسإلاةيثازتلابتكلاةياهنتافاشكبةقلعتملاتاساردلا ءاهبناوج

بتكقيقحتقرطةيبرعلاتاساردلاتلوانتدقف ةيمهأويمالسالاثارتلا

قرطكلذكوءاهيفمهدوهجونيقرشتسملافيشكتجهانمواهبتافاشكلا

يئتعاو؛ددحملكشبرصمفةركبلملافيشكتلاجهانمو«ثارتلابتكرشن

.اهعضوقرطو«ةيوبنلاثيداحألاتافاشكةساردب

بتكلاةياهنتافاشكةئيهبقلعتياماهنمرهظدقفةيبنحألاتاساردلاامأ

.هريغواهتالالدوفيشكتلا5ةمدختسملاتارصتخملاوءاهنيبزييمتلاوةثيدحلاو

ةغللاثيحنم؛تانايبلادعاوقفيشكتوبتكلافيشكتنيبقرفلاحضوو

لكبويعكلذكحضوأوءاهيفثحبلاةيجيتاز_ساوتاحلطصملارايقخاو

-ههمل



عاونأىلإقرطتتمل-ماعلكشب-تاساردلانأالإ.اهتازيممواهنم

اهبرميلاتاروطتلاوفيشكتلاخيراتلوانتتملوءاهتاعوضوموتافاشكلا

فيشكتلاتاعوضوملىرخألابناوجلايفثحبتملو؛هقرطو؛.هصئاصخو
اهلمحبيف-يهف؛هتساردوهيفثحبللةيلاحلاةساردلاىعستامم؛تافاشكلاو

نومضملانعو«ةيمالسإلاتافاشكلليعونلالاجلانعدعبلالكةديعب-

«هخيراتو«هضارغأو«هتابلطتمو«يمالسإلاثازتلابتكلفيشكتلاةئيفيركفلا

.ةيلاحلاةساردلادوحوليوقرربمرهظهيلعو؛كلذىلإاموهتالاحجو
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يناثلالصفلا
قرطواهتيمهأوثارتلابتكصئاصخ

ةيش3ِ

بتكفيشكت"م ١جثارتلا





يناثلالصفلا
ثارتلابتكصئاصخ اهفيشكتقرطواهتيمهأو

دنعفيلاتلا هحرطقرطوهتاهاجتا,برعلا

وهيمالسإلايبرعلاثارتلا اليذلايركفلاةيمالسإلاةمألايضامجاتن

نآرقلاةغل-ةيبرعلاةغللاومالسإلاراشتتابفءاهلبقتسمواهرضاحلهنعىنغ

ةفاقثنمهوفلختواهلنولوألاسسأامباهقيرطةمألاهذههللارانأ-ميركلا

ةراصع؛هيلعءانبلاوهريوطتو.همضهوهباعيتسادعبتحرعخأف؛نفوركفو
.ةيمالسإلاةراضحلابتفرغةقيرعةراضحتلكشفراعمومولع

-يمالسإلايبرعلاثارتلاتلكشيلا-ةيملعلاةكرحلاترمدقو

موقتيلانيودتلاةلحرم:امهو«ةيناثللاساسأىلوألاتناك؛نيتبقاعتمنيتلحرع

ّيلافيلأتلاوفينصتلاةلحرممثءدصرلاوليجستلاويصقتلاوعمجلاىلع

طابنتسالاوليلحتلامثبيوبتلاوقيسنتلاوميظنتلابةعومجملاداوملاتلوانت
-هلوسرةنسوهللاباتكنمةقئثبنمةينيدلامولعلاترهظف؛راكتبالاوةنراقملاو

ريبزلانبةورعدعيو«ريسوريسفتوهقفىلعةلمتشم-ملسوهيلعهللاىلص
ةريسنيودتيفةفيرشلاةيوبنلاثيداحألامدختسانملوأه97ةنسىفوتملا

."”ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا
ثيداحأيف-ملسوهيلعهللاىلص-يلاةريسنوئدحملابتكدقو

ثيداحألاتبتراملف.تاعوضومللعمجالوثادحأللبيترتريغنمةقرفتم

ةاكزلاومايصلاوةالصلاك؛ةدحىلعبابلكبقلعتياماهنمعمجوباوبأيف

نمناكو«ةلقتسمباوبأيفةريسلاتعمج؛ءكلذريغىلإداهجلاوجحلاو
ثا! نعباوبألاهذهتلصفنامثريسلاويزاغملاباب"ىمسيباباهرهشأ



لظنكلو«ةصاخلابتكلااهيفتفلأو,ثيدحلا نمضاهنولحدينوثّدحْملا

يفةدراولاباوبألا باتكيمسبابصصخ"يراخبلاحيحص"يفف؛مهبتك

فاذكو«يزاغملا لعجثيح"ملسمحيحص" داهجللاباتك"هامسابابداهجلل

نمكلذريغىلإ"يزاغملا"باتكنمدمحأدنسميفءاجامكلذكو"ةريسلاو

يرهزلاناكو.ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةريسبةقلعتملاباوبألارئاس

-لوسرلاةايحنعًاريبعتةريسلاظفللمعتسانملوأ(ه54١ةنسىفوتملا)

هرابخأوهملعنيودتىلإسانلاقبسأنمناكو-ملسوهيلعهللاىلص

."”هتايورمو

؛هيفمجاعألانمبرعلاريغلوخدو«هتعقرعاستاو؛مالسإلاراشتنادعبو
؛ةيبرعلاةغللامولعيففيلأتلاأدبءميركلانآرقلاقطنفنحللايشفتدنعو

لوقيوءظافلألاديدحتو«محاعملاعنصو«ةغللاهقفو«ةغالبو.ءفرصوءوحننم

ففلتخاو(©يلؤدلادوسألاوبأًامالكوحنلايفعضونملوأنإميدنلانبا
يذلاباتكلاوهوحنلايفعضوباتكلوأنإلوقيثيح؛توقايعمكلذ

نموهو(ه89)ةنسىفوتملايثيللامصاعنبرصنهعضو ."7دوسألايبأباحصأ

ةيبرعلاةراضحلاىلعريبكرثأتاراضحلانممهريغببرعلاطالتخالو

ةيواعملعفامكمهخيراتوممألارابخأةفرعموحنهجوتلاأدبثيح؛ةيمالسإلا

ديبعهبهربأامهلَنَودُينأبلطنيح؛ةيمأبءافلخلوأ؛نايفسيبأنب

نميمهرجلاةيرشنب لبلبتببسو«مجعلاوبرعلاكولموةمدقتملارابخألا

ممألارابخأ"هباتككلذنمفلأتف«©7دالبلايفسانلاقارتفارمأو«ةنسلألا

؛2"ةيضاملا يفنوداملوأكلذناكف .رابخألا



كلذىلعدازاموءاهبمهرخافتومهباسنأببرعلادادتعافورعملانمو

نبلفغددعيو«باسنألاةساردبمامتهالاىلعكلذدعاسمالسإلا ةاظنح

ظحاجلاهيلعقلطأامك-نيباسنلاءاسؤرنم(ها/٠ةنسىفوتمل)يسودسلا

نبلفغدنيباسنلاءاسؤرو":"نييبتلاونايبلا"هباتكيفهفصويفلوقيثيح-

©0"لظفحًواملعوًاناسلهلثمسانلاكرديمل«نابيشنبورمعنبدحأ؛ةلظنح

رهشأنمو«ميدقلادهعلاممأنماهريغىلإةيبرعلاباسنألالفغدزوامحتدقو

هتاراسفتساوةيواعمسلاحىفهتارواحمنعروديو"رصانتلاورفاضتلا"بتكام

.”هيلعلفغددروبرعلالئابقنع

برعلادنعباسنألايففلأنملوأنأ"دجنملانيدلاحالصلوقيو

نأرداصملاركذتمثء«ه147١ةنسىفوتملايرهزلاباهشنبملسمنبدمحم

نع(ه٠59١ةنسىفوتملا)يرابخألاصفحنبميحسناظقيابأ باسنألاب

ورمعنبجرؤمهمساةرصبلاءاملعنمًاملاعدحتمث«اهيفابتكفلأو

نًعاباتكعضيف؛اضيأباسنألايففلؤي(ه568١ةنسىفوتملا)يسودسلا

نعرخآوءشيرقبسن .9لئابقلاريهامج

نمرهظكلذكو مهايازمركذوشيرقلئاضفءاصحإبمتهاقيرفنيباسنلا
"ريبكلابسنتلا"نملكفنصيذلايريبزلابعصممهنمو,مهرثآمو

نيدلحبيف"نييشرقلابسن"فنصثيحراكبنبريبزلاو"7"شيرقبسن"و
هلضرفيناكنموبرعلاءالبنةساردبنيع"فارشألاباسنأ"يفيرذالبلاو

.ًادلحمرشعنتالصأنمتادلحبةرشعقرغتساثيح؛غلابمامتهاب



اماهنمو«بلاثملابتكترهظكلذبناحجىلإو هيبأنبدايزهفنص
تقنأوًابأنايفسابأىعدانيح«ةيواعمهقحلتساامدنع(هه»ةنسىفوتملا

ىلإهعفدو؛باتكلادايزعضوف«هبسنىلعوهيلعاورفظف«هورفانوكلذلبرعلا

لوأاذهناكو؛مكنعنوفكيمهنإفبرعلاىلعهباورهظتسالاقوءهدلو

ةيدقعوةيبدأوةيخيراتتافنصمترهظكلذكو.©بلاثملايفعضوباتك

يفيدبعلاراحصوةيواعمنبديزيرصاعميبالكلاةقالعنملكهفلأاماهنم

فلئاسرئحرملاناليغلنأتسرهفلابحاصلوقيو«لاثمألا يفةقرويفلأ
."9ظعاوملا

نملقنلاوةمجرتلاةكرحتطشنو ةيطبقلاوةيسرافلاوةينانويلابتكلا

هلمجرُتنملوأةيواعمنبديزينبدلاخناكوءاهريغوةينايرسلاوةيدنهملاو
ءايميكلاةساردبافوغشناكدقو(©9ءايميكلاوموجنلاوبطلابتكنم

بتكةثالثفلأو ."9اهيف

كلفلاوةفسلفلاوبطلامولعنانويلانعبرعلالقندقو ؛«تايضايرلاو

تافلؤممظعملقناممناكو رشعةتسلاهبتكاهمهأناكو«سونيلاج

اهركًذاباتكنيعبسوةعستينانويلابطلانعلقنامعومجبغلبو.ةروهشملا

يفسوميلطبل"يطسمملا"باتككلذكلقنو7"تسرهفلا"يفميدنلانبا
دلاخخنبىيحيةيبرعلاىلإهلقنبنعنملوأناكف؛كلفلا لقنو,©""يكمربلا

نع"دنهدنسلا"باتكيرازفلا ىلإ؛برعلاهيلعدمتعاًاجيزلمعو«ةيدنلا

نعاومجرتنأ بتكتمجرتو«نومأملانمزيناثلاسوميلطبتافلؤم مكحلا"

.ريثكاهريغو"وطسرأقطنم"و؛ثروغاثيفل"ةيبهذلا



ةسدنهلالوصأ"رطمنبجاجحلالقنةسدنهلاوتايضايرلابتكنمو

نباطسقلقنو«نينحنبقحسإهلقنكلذكونيترمسديلقإل"(ايثورطسألا)
."2سطنفويدل"ةيددعلالئاسملا"باتكنمتالاقمثالثيكبلعبلااقول

ليلقوبادآلاوخيراوتلاوريسلابتكةيسرافلانعةمجرتملابتكلانمو

"ةنمدوةليلك"باتك:بتكلاهذهرهظأنمو؛كلفلاوبطلايفمولعلانم

"رايدنفساومتسر"و«عفقملانباهلقنيذلا"ريغصلابدألا"و"ريبكلابدألا"و

."9ملاسنبةلبجامهلقنناذللا"سوشمارهب"و

لظنييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلالاوطو يفةعئاشلاةقيرطلاوهءالمإلا

اليلابتكلاىلعصنيناكثيحب«فيلأتلا توقايانثدحيف؛اهبحاصاهيلمي

عطقفلوملانإ"لوقيف؛يربطلل"ةسيفنلاقالألاوسوفنلابدأ"باتكنع

امناكوءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفمالكلاضعبيفءالمإلا جرخ

فسانلاىلإاهجرخيملوءازحأةعبرألمعدقناكو«ةقروةئامسمخهنم

.©”ءالمإلا

نمًءادتباو راهدزايفًاببستناكيلاقرولاةعانصترهظديشرلارصع

ةقبط"بتفرعىرعخأةقبطروهظو«نيواودلاوةيملعلافيلآتلاةكرح
ةيبتكلارومألارئاسوديلجتلاوحيحصتلاوخاسنتسالاىلعلمعت"نيقارولا

ىلإ"نيقارولامالعأرهشأوةقارولا"ةلمنلايلعةساردريشتو«"''

نمرهشأو.هلوصأوهبادآوتامولعملالقنوميدقلارشنلاقرط ."7اهيفمهسأ

يمالسإلايبرعلاثازلاىلإةميدقلاممألاثارتلاقتناجئاتننمناكو

ةيمالسإلاةلودلافنكيفنيبرعتسملاوبرعلانمءاملعروهظ:هعماهلعافتو

لاحميفق؛نيملسملابتكتعونتف؛نونفلاومولعلافلتخميفًابتكاوفلأ

)
نيواودلاو



نمةيفارغجلانودنملوأناكلاثملاليبسىلعكلفلاوايفارغملا ىلعبرعلا
لوأف-فلأثيح؟«لهسنبادمحأويخلبلاديزوبأ:نانويلادنعاموحن

يفًاباتك-يرجهلاعبارلانرقلا نملوأو"ميلاقألاروص"هامس؛ايفارغجلا

ملعىلعةلالدلل"ايفارغج"حلطصملمعتسا وهنادلبلاميوقت فيدوعسملا
600"فارشإلاوهيبنتلا"هباتك

يلاةيلوألابتكلااهنمف؛كلفلايفتبتكّيلاتاعوضوملاتددعتو

لثم؛ةماعئدابملمشت تاكرحلالوصأوموجنلاملععماوجيف"باتك

ىلعلمتشتةلصفموةلوطمبتكاهنمو«يناغرفلادمحأل"ةيوامسلا نيهاربلا

تاجيزلابتككانهو.يناجزوبلاءافولايبأل"يطسحملا"باتكلثم؛ةيسدنهلا

نمةذوحأم نعةرابعيهو؛ةيلوطلاجيسنلاطويخخاهانعمو«ةيسرافلاةغللا

نمعبارلاعونلاامأ.يناتبلادمحم"ىباصلاجيزلا"لثم؛ةيكلفةيضايرلوادح

تالآلاوميواقتلالثم؛ةنيعمتاعوضوملةلوانتملا؛ةيكلفلاايفارغجلابتك

يفةمدختسملا دبعل"روصلاوبكاوكلا"باتكلثمفلاوطألانييعتودصرلا

."9يثوصلانمحرلا



مهتافلؤمنيودتيفنوملسملااهعبتايتلاجهانملا:ًالوأ

البيرقتلاهجوىلع-ةيمالسإلاىلوألاعبرألانورقلابتنكتناك
؛ءالمإلاوةداجإلاودانسإلاوصصقلاوةياورلابولسأىلعدمتعت-ديدحتلا

-ًالثم-يزاغملابتكف؛اهتاعوضومْفتفلتخاامهمةعيبطلاةيخيراتيهف

-يمساموهو؛لوألايمالسإلارصعلايفأدبيذلايخيراتلافيلأتلانمعون

ةيخيراتلاتافلؤملانمباسنألابتكدعتو؛"ةريسلا"بتكمساب-دعباميف

ىرخأجهانمترهظ«تافاقثلالخادتو«ةيمالسإلاةعقرلاعاستاعموءًاضيأ

الإءقسنملاقيقدلا:اهنمو«تاعوضوملالخادتملاعسوملالماشلا:اهنم؛؟فيلأتلل

يفباهسإلايهوالأ؛اهلهاجتنكميالةماعةفصوةغبصثارتلابتكلنأ

.تامولعملا

:يلاتلايفثارتلابتكفيلأتجهانمصخلتتو

دانسإلا١.

ةقيرطىلعدمتعيءيرجهملايناثلاولوألانرقلاينءفيلأتلاناك

ىدمنعفشكتيلاديناسألانمةلسلسبًاعوفشمالإربحدرَوُيالف«دانسإلا
وأربخلاقبستتاملكنم"جاجزلايلامأ"يفهاندجوامكلذنمو؛هبةقثلا

اذهىرنو."*تلق«لاق«تعمسءانثدحءاندشنأءانربخأ:لثم؛صوصنلا

.ةدملاكلتبتكمظعميفًاحضاوبولسألا

دانسإلانعمهتباتكيفاودعتبانيملسملانيخروملانمقيرفرهظنأىلإ
.يدوعسملاويبوقعيلامهنموءاهباحصأىلإةدنسمريغرابخألاداريإباوفتكاو
عم«مهبتكةمدقمفةيخيراتلامهتدامرداصمركذبنوفتكيءالؤهناكو
هباتكةمدقميفيدوعسملالعفامك«نايحألاضعبيفةيدقنةسارداهتسارد



لمحيورفعجنبةمادقويلوصلاويربطلاةباتكىلعئثيوهف"بهذلاجورم'
بتكلايفدانسإلافذحىلإنورخآهحتاو."9ينارحلاةرقنبنانسىلع

كلذيفلوقيو"ديرفلادقعلا"هباتكيفيسلدنألاهبردبعنبالعفامك؛ةيبدألا

ليقثتلانمًابرهو«زاجيإلاوفافختساللًابلطرابخألارثكأنمديناسألاتفذح"

الو«هلاصتابدانسإلااهعفنيالرداونومكحوةعتممرابحأاهنأل؛ليوطتلاو
فذحاماهرضي «ةعبتمةنسنمثيدحلاديناسأفذحبمهضعبناكدقو.اهنم

فاضأو"رئاسلثموةدراشةرداننمهفذحنالفيكف؛ةضورفمةعيرشو

نعلئسفءاربخخيعمصألاىورو"هلوقب تايآلانموه:لاقف؛هدانسإ

."9"ةجحوليلدىلإجاتحتاليلاتامكحملا

صصقلا.؟

انيلإلصودقو؛تاياورلاوتاماقملالثماهمكحيفناكاموأصصقلا

لصواممو.بدألابتكايانثيفًاقرفمرخآلاوءاعوبطممًثالماكاهضعب

"نارفغلاةلاسر"و:"يناذمهلانامزلاعيدبتاماقم"و"يريرحلاتاماقم":الماك

"ناظقينبيح"ةصقو؛"نجللاةمكحممامأناويحلاوناسنإلاةصق"وءيرعملل
.ليفطنبال

ءالمإلا.”

ةلوانتملاءيرجحملايناثلانرقلايف«ءالمإلاسلاحبوسردلاتاقلحترهظ

نمناكو«ئراقلاوعمتسملاهنمديفتسيل؛دحاولاسلجملايفعوضومنمرثكأل
هبتيقلأيذلاعباطلاسفنتذحألا"يلامألابتك"سلاجملاكلتتارمث
اذهلمحباتكلوأو«هئالمإءانثأيفيقلملاهجهتنايذلاجهنلاسفنتجهتناو

ةيوغللاثوحبلاىلعةلمتشملا"يلاقلايلعيبأيلام"ةحارصمسالا

تا/عدس



"يلامألا"هباتكميدقتيفيلاقلايلعوبأركذيوءبطخلاوةيرعشلاتاراتخملاو

نمًاعاونأوءراعشألانمًابورضو«رابخألانمًانونفهتعدوأ"لوقيف؛هيفهبولسأ

الو«هتعبشأالإةغللانمايابهيفركذأملينأىلع؛تاغللانمبئارغولاثمألا

الإربخلانمانفالو«هترتخاالإرعشلانمًابرض نمًاعونالو«هتلحتنا يناعملا

الإ بيرغنمهلخأملمث؛هتدجتسا هيلعهللاىلص-لوسرلاثيدحو«نآرقلا

نمهيفترسفوءدحأهدرويملاملادبإلانمهيفتدروأيئنأىلع؛ملسو

©"80"رشبهرسفيملامعابتإلا
مكحلاوةينآرقلاتالكشملايفجاجزلايلامأ"يلامألابتكنمو

ةعومجمتمضةيبدأةعوسومدعتيلا"بلعثيلامأ"و."ةيوبنلاثيداحألاو

ءءاغلبلالاوقأنمروثأملاوةغللاورثنلاورعشلاوخيراتلاورابحألاوفراعملانم

ءاهتادرفمجيرختوةينآرقلاتايآلانمريثكريسفتوحرشىلعتلمتشاامك
ررغ"بةامسملاىضترملافيرشلايلامأو.هحرشوفيرشلاثيدحلاةياورو

يلا"يرجشلانبايلامأ"وءاسلجمنينامثىلعتلمثيلا"دئالقلارردودئاوفلا

ثيدحلاونآرقلاتاعوضوملاهيفقرطتتلاوءًاسلحبنينامثوةعبرأفاهالمأ

يلا؛حلملاوفرطلاومكحلاوءابطنخملاوءارعشلارابخأورثنلاورعشلاورابسحألاو
ثيدحلابديقتينكيملهنأالإ؛هتاذبدحاوعوضوملوانتلاهيلعيناكامٌةداع

يفعمجيف؛عونيو«درطتسيو«هسلحبيففرصتيلب؛ًالماكًاديقتهعوضومف
رعشلاثيدحفو«ًارابخأوفئارط-ًالثم-وحنلاسلجب ًاتكنوةيوحناياضق

اياضقىلعفقيو«ةيرعشدهاوشمدقيميركلانآرقلاريسفتيفوءارامسأوةيوغل
,"©ةاقلملاةداملاوسلجملاةعيبطهيلمتامبسحةيوغل

-ا/ه-



ينخيراتلادرسلا.*

تناكف«ةنسدعبةنسثادحأللخرأنمنيملسملانيخرؤملانمناكو

اذإف"اهيفو"ةملكباهنيباميفطبرتو«ةنسلكفعمجتثداوحلافلتخم

مدختسيف«ةيلاتلاةنسلاثداوحىلإخرؤملالقتناةدحاولاةنسلاثداوحتهتنا

اذهىلعبيعو"اذكةنسيفءاجمث"وأ"اذكةنستلحخدمث"ةيلاتلاةلمجلا

نمددعىلإدتمتولصاوتتيلاةليوطلاةيخيراتلاةثداحلاقايسقزمبهنأجهنملا

نبىسيعوبأ:جهنملااذهلنيعبتملانمو.ةقرفتمنكامأيفةقزمماهركذبنينسلا

يفةدحاولاةثداحلا ةثداحلايتأتفءايشأرهشلكيفاهنمنوركذيو«نينس

انأتعمجفءرظنناعمإدعبالإمهفتالوءضرغىلعاهنملصحيالةعطقم

«تناكةنسوأرهشيأيفاهنمءيشلكتركذو,دحاوعضوميفةثداحلا

لكلةنسلكيفتركذو«ضعبباقرباهضعبذخأدق«ةعباتتمةقسانتمتنأف

اهنملمتحيالىلاةريغصلاثداوحلاامأف.اهصختةمجرتةروهشمةريبكةثداح

:لوقأفةنسلكرخآيفةدحاوةمجرتاهعيمجلتدرفأئنإف«ةمجرتءيشلك

لطتلودالبلانمرطقيفكلموعبتنمضعبتركذاذإو؛,ثداوحةدعركذ

قرفتاذإهنألهرمأءادتبادنعهرخآىلإهلوأنمهلاحعيمجركذأينإفهمايأ

نماهيفيفوتنمةنسلكرحخآفتركذو.هبلهجللفرعيملهربخ

يلاجنزلاةروثلهركذدنعرطضاثيح؛رمتسملكشبةقيرطلاكلتعبتينأ



يفةيلوحلاةقيرطلايريونلادقتناكلذكو بسحةباتكلارثآو«ةباتكلا

عضوةيمالسإلاةلملايفخرأنمبلاغتيأراملو"كلذيفلاقف؛تاعوضوملا

امبيركلذنأتملعءاهقاستاولودلاالءاهقاسمونينسلامكحىلعخيراتلا

ىلعٌعطق ةنسلارابخأتضقنافءاهالجتساٍةيضقوءاهالحتساٍةعقاوًةذلعلاطملا

خروؤملالقتناوءاهليصفتواهتلمجىلإىهتناالوءاطوصفةلمكتبعوتساالو
عئاقولاكلتنماهيلتيلاةنسلالوحدب ةلودلاواهراثآوكلامملاوءاهرابخأو

نملقنتفءاهربحوةلاحلاوءاهريسو نعلدعو؛برغلاىلإقرشلا ىلإملسلا

نمفطعو؛«برحلا نملوحتو«لامشلاىلإبونجلا دقو«لاصآلاىلإركبلا
ليحهبلوحت هدصقمنيبوهنيبلوحتو«دعتبيف«دارطتسالا «ةراتروغيف؛نونسلا

لدعيدقو«ةقشمدعبالإهمهأدقناكامىلإعلاطملاعجريالفءدجنيةراتو

الوالودخيرانلاميقأنأترتحاف.ةقشلاهيلعتدعبوةفاسملاتلاطاذإهنع

نعيغبأ ءاهرخاوأىلإاهوأنماهدرسأىتحًالوحاهيفتعرشاذإةلود

نمًالمجركذأو اهكولسدوقعمظنواهكولمرابخأةقايسواهراثآمواهعقاوم

تلقتناوءاهتدعتضرقناواهتدمتضماذإفءاهكلاسمبعشتواهكلاممرقمو

ءاهرثأتوفقفءاهريغىلإتعحر«ربخلاىلإنايعلانمورثألاىلإنيعلانم
"اهريخنتحرشو 9".

ةلودلودلاخيراتيفبتكف؛تاعوضوملابسحةباتكلايريونلارثآدقف

.ةلود



"نيتلودلارابحأيفنيتضورلا"يفةماشوبأهجهنجهتنانمناكو

يفربخلاوأدتبملاناويدوربعلا"يفنودلخننباو"لاوطلارابخألا"يفيرونيدلاو
كلذكو"ربكألاناطلسلايوذنممهرصاعنموربربلاومجعلاوبرعلامايأ

.يدوعسملاويبوقعيلا.
خيرات"هباتكيفيهذلامادختساةيخيراتلاةباتكلايفتاروطتلانمو

ماظنًاعبتمثداوحللًايعرفًاميسفتادلجم١نمفلأتييذلا"مالسإلا

."'9دوقعلا

قفوخيراتلاتنودةيخيراتلاةباتكلايفقبساملةرياغمةقيرطترهظو

اهتيادبيف-ةطبترمتناكو«محارتلابتكب-دعباميف-تفرغو؛تاقبطلا

"دعسنباتاقبط"كانهف؛ةينيدلامولعلارئاسوثيدحلاملعبًاقيثواطابترا-

«ىلعينبال"ةلبانحلاتاقبط"و«يكبسلانيدلاجاتل"ةيعفاشلاتاقبط"و

.ةيهقفتايصخشلمحارتوهو؛ينارعشلل"ىربكلاتاقبطلا"و

تاقبط"لثم؛ىرعخأنيدايميفتاقبطلايفةباتكلاتمدختسامث

"نييوحنلاتاقبط"وءزتعملانبال"ءارعشلاتاقبط"و«ةعبيصأيبأنبال"ءابطألا
ْ.فراقيدير

ميسقتلاثيحنم؛اهيحانمتفلتحاو«ةمجرتلابتكجهانمتنيابتدقو
ميسقتلااهنمو؛ئمزلاميسقتلااهنمف؛اهيوحتىلاةداملوضرعلاوبيوبتلاو

ميسقتلااهنمو«رادقألاولزانلابسحبيميقلاميسقتلااهنمو«يناكملايئيبلا

لصفملااهنموءاهريزغوةداملاريثكاهنموءءاجهلافورحبسحبيمجعملا



يمجعملاجهنملا.
عمجىلإيومألارصعلارخاوأيفةفوكلاوةرصبلاءاملعىعس ةغللاظافلأ

يلهاجلارعشلامث؛ميركلانآرقلااهمهأناك؛ةفلتخمرداصمنمبرعلاراعشأو

نمرولبتتةيبرعلاةغللامولعتأدبنأعمجلااذهةجيتنتناكو«يمالسإلاو

هقفوةغللاخيراتوقاقتشالاوعضولاوءالمإلاوةغالبلاوفرصلاووحنلامولع
.ظافلألايناعمديدحتومحاعملالمعًاريخأو«ةغللا

نمعمسيامنيودت:امهوأناك؛نيهاحتامحاعملانيودتكلسدقو بارعأ

نعبارعألازجعيدقذإقفتاامفيكهانعمديدحتكلذكو«قفتاامفيكةيدابلا

لوأ-ةغللابتكلعجيذلاببسلاوهكلذو؛ةقدبظافلألايناعمديدحت

"ةغللايفرداونلا"بتكلاكلتنمو؛ظافلألابيترتنمةيلاخخ-نيودتلابدهعلا
.يراصنألاديزيبأل

ناكميفدحاوعوضومع.ةقلعتملاظافلألانيودتناكفرحخآلاهاحتالاامأ

نمو.عمجللاساسأعوضوملاةدحويوغللاذخأيةقيرطلاهذهىلعوءدحاو

«يرشخمزلل"ةغالبلاساسأ"ويرابنألل"دادضألاباتك"ةيوغللامجاعملا

نمرثكأتناكةيمجعملابتكلاكلتنأالإ.تيكسلانبال"ظافلألاباتك"و

ةعوسوم"برعلاناسل"دعيلاثملاليبسىلعف؛ظافلألاويناعملانايبلمجاعم

ةدامنمهيوتحياملكلذظافلألاويناعملانايبلمجعمدرحبهنمرثكأةيوغلوةيبدأ

داريإو«ليصفتلاةرثكهزيميامو«ةيبدأتادارطتساوةيوغلثوحبوةريفو
ّيلارداصملاركذبزيمتيامك«ةددعتملاتاياورلاو,تاغللاو«ةفلتحملاهوحولا

؛تاجهللاةساردلاحلاصًاردصممجعملااذهحبصيكلذبو؛هتداماهنمدمتسا

.ةيوحنلاوةيفرصلاوةيتوصلاتافالخلاو«ةغللاهقفو



مجاعماهنمف؛مولعلاوتاصصختلافلتخميفمجاعملاهذهنمفلأدقو

عالطالادصارم":لثم؛نايدولاوعاقبلاوةنكمألاءامسأتمضثيح؛نادلبلا

راطعملاضورلاباتك"و؛يدادغبلانيدلايفصل"عاقبلاوةنكمألاءامسأىلع

ِقبرغم"باتكو«يريمحلامعنملادبعنبدمحمفيلأتنم"راطقألاربحتيف

مالكلانمبرعملا"باتكو؛يزرطملانيدلارصانفيلأت"برعملابيترت

ةصقخملااهنمو«يقيلاوحلاروصنميبأل"مجعملافورحىلعيمجعألا
.ةيوغلمحاعماهبلغأنأالإ؛ىرخألامولعلارئاسوناويحلاوتابنلاب

يعوسوملافيلأتلا.5

مهتفاقثةعسومهتفرعمومهملعةرازغبءابدألاوباتكلانمريثكرهتشا
ةددعتم«ضارغألاةعونتمةيعوسومبتكروهظكلذةرمثتناكف؛مهعالطاو

نايبلا"وهبردبعنبال"ديرفلادقعلا"ودربملل"لماكلا"باتكاهنم؛فراعملا

.ةبيتقنبال"رابخألانويع"وظحاجلل"نييبتلاو

اذهتفلأدقو":"ديرفلادقعلا"باتكلهفيلأتنأشبهبردبعنبالوقيو

"نايبلاعماوجلوصحمو«بادألارهاوجريختمنمهرهاوجتريختو«باتكلا
بورضومكحلارهاوجويناعملالاكشأومالكلارئاظنتبلطتف"ًالئاقفدرأو

ىلعًابابهتلعجف؛هسنجىلإاهنمسنجلكتنرقمث«لاثمألارداونوبدألا

."بابلكنمهريظنوباتكلانمهعضومىلعريخللبلاطلالدتسيل؛هتدح
نمهيفاملدقعلاهتيمس"لوقيف؛دقعلابهتيمستببسهبردبعنباحضويو

ةسمحىلعهتأزجو؛ماظنلانسحوكلسلاةقدعم«مالكلارهاوجفلتخم

ءًاباتكنيرشعوةسمحيفاءزجنوسمحكلتف«ناءزجاهنملكءاباتكنيرشعو
ةؤلؤللاباتكاهوأف؛دّمعلارهاوجنمةرهوجمساباهنمباتكلكدرفنادقو

-موا



ةدحجربزلاباتكمثءاهرمأرادموبورحلايفةديرفلاباتكمث«ناطلسلايف

مث,دافصألاوداوحألايف يفةنامجلاباتك يفةناجرملاباتكمث«دوفولا ةبطاخم

مث,كولملا يفةرهوجلاباتكمث,بدألاوملعلايفةتوقايلاباتك مث«لاثمألا

مث«يثارملاويزاعتلايفةردلاباتكمث,دهزلاوظعاوملايفةدرمزلاباتك

يفةميتيلاباتك دحباذكهو.©”"برعلالئاضفوبسنلا عونتلاوفالتخالا

ءاجثيح؛باتكلاتاعوضوميف براحجتولاوطلانينسلاملعةصالخباتكلا

..خويشلاةكنحومايألا

فرعتثيح؛تاعوسوملانعفلتخت-انه-ةيعوسوملابتكلاو

نمةيعوناهنأبتاعوسوملا فكزشيبتكلا انمددعاهريرحت ؛نيصصختم

اهنملكجلاعي ايئاجهلخادملابترتوهصصختلاحبيفرثكأوأًاعوضوم
فثحابلاةدعاسمل يعوسوملاباتكلاامأ.رسيوةلوهسبةمولعملاىلإلوصولا

نمةفلتخماناولأجلاعيوءدحاودرفهفلؤييذلاوهف؛يئازنلا ثيحب؛فراعملا

نمعوضوموأمولعلانمملعتحتهفينصتبعصي لوانتيف؛تاعوضوملا
ةيعوضوملاةدحولااذخختم؛رغصأماسقأىلإاهنمالكمسقيةعساوتاعوضوم

نعرظنلافرصب؛ًاساسأ .29يئاجهلابيترتلا

تادلجبيفعقيةيعوسوملابتكلاهذهيف«تافنصملانمًاريثكدحنو

ناثدحلاهدابأنمونامزلارابخأ"باتككلذىلعةلثمألانمو؛ةمخض

يفعقاولايدوعسملل"نارمعلاوءاملابرماغلاونادلبلابئاجعو 7ادلجبنيثالث

دادغببىفوتملا)شاقنلاركبوبأهعضوامو«مويلاهيلعوهامىلإهرصتحايذلاو

امكلذكو,"ةقروفلأرشعثايفعقيريسفتنم(ه١7651ةنس وبأهفنص

ةنسىفوتمل)يرصملايوفدإلاركب ةئاميفعقييذلاريسفتلاف(ه88٠



ييوزقلامالسلادبعالإفيلأتلامظعيفهيلعدزيملو.ًادلحبنيرشعو
4.ةئسىفوتملا) يفتادلجمةعبساهيفدلجمةئامثالثيفًاريسفتفلأثيح(ه54

."9اهدحوةحتافلا

نبركبيبأل"ثيدحلابيرغ"باتكنعيومحلاتوقاييوريو
.7ةقروفلأنيعبرأوةسمخيفعقيهنأ(ه71/ةنسىفوتملا)يرابخألا

اءزجنيرشعلاهئازجأددعزواحجتيذلايناهبصألل"يناغألا"باتككلذكو

؛مهثارتو,مهرابخأو«هئابدأوهئارعشو«هنوتفو.هرصعيناغأرهشأهيفعمج

.مهعمتجمةايحومهتايحرهاظملكو«مهرداونو؛مهباسنأو

اهنإذإءاهئازجأواهتادلحمددعةرثكو«بتكلاكلتةماخضيفكتالو

نممهنمف؛ةفلتخمفادهألاهوفلؤماهجهتنابيلاسأبتزيمت كلذيفنأىري

بولسألاهنأىرينممهنمو«هرظنتفلو«ئراقلاهابتنالًادشو«للملانعدعب
يفدريامهكلذريغو«رييغتوعونتنمهيفاملةباتكلللثمألا نأىرنف؛مهناهذأ

ىلإدمعو,دانسإلابولسأىلإجهن"يناغألا"هباتكيف-ًالثم-يناهبصألا
.رخآعضوميفىرخأةرمهيلإةدوعلامثءرحآىلإعوضومنملقنتلا
نأالإ«باوبأىلإًامسقمهدجنف"لماكلا"هباتكيفدربملاهلعفامكلذكو

عم«نيعمقسنوأبيترتريغْفربخوعوضومنمرثكأىلعلمتشيبابلك
باتكاذه":هتمدقميفلوقيوءيساسألاعوضوملابالةلصالتالحادم

رئاسلثموفوصرمرعشوروثنممالكنيبام«بادآلانمابورضعمجيهانفلأ

.©"ةغيلبةلاسروةفيرشةبطخنمرايتخاوةغلابةظعومو



ثارتلابتكيففيشكتلارداوب:ًايناث

-رصاعملااهموهفمي-بتكلافيشكتوةسرهفنأ-ماعلكشب-رهاظلا

؛يداليملارشعسماخلانرقلالبقنيملسملاىدلةفورعموةدوحجومنكتمل
نأىلإريشتيلالئالدلانمديدعلاكانهنأالإ.ةعابطلاعارتخارصع

ًاقرطوجهانممهعبتتبمهدنعتلكشتيهف؛ةسرهفلاتايلوأاوفرعنيملسملا

ىلوأةصاهرإكلذبتناكف؛ثارتلابتكيفةمولعملاىلإلوصولالهست

ىلع-لاحلاةعيبطب-قبطنياللوقلااذهو؛ةسرهفلاتايدحيأروهظل

هيلوأرصانعىلعامنإورضاحلاتقولايفةفورعملااهدعاوقواهوصأبةسرهفلا

.ةياهنلايفسراهفلادوجوىلإتدأتالواحموئدابمو
«بتكلليمجعملاويسوماقلابيترتلامدختسايفروحمتتتايادبلاتناكو

ملعيفًاعيمجممألاقبسأمهنوملسملا"يلشعرملافسويكلذيفلوقيو
نويبروألافرعيملو؛قباسلاثمريغىلعهوركتبموهوعضاومهف؛ةسرهفلا

."نورقةعبسوحنبنيملسملادعبالإةسرهفلا

ملعداورنم"نأيلشعرملافيضيو يوغللامامإلانيملسملاةسرهفلا

لوأ؛نيعلاباتكعضاو(ه٠/1١ةنسىفوتملا)يديهارفلادمحأنبليلخلا

نيسرهفملامامأقيرطلادهمنملوأوهفءفورحلاىلعبترميوغلمجعم

ينابيشلاورمعوبأهدعبنمو.فورحلاىلعتاملكلابيترتماظنعابتالهدعب

وعضاوامهلمعيفامهعبتمثنمو«ميحلاباتكعضاو(ه١٠١5ةنسىفوتملا)
هديسنباو«ةغللابيذهتيف(ه8ا/.ةنسىفوتمل)يرهزألاكةغللامجاعم

(ه1/65ةنسىفوتملا)دابعنببحاصلاو؛«"'مكحملا"يف(ه45/ةنسىفوتملا)
ةنسىفوتملا)ديردنباو؛عرابلاف(ه705ةنسىفوتملا)يلاقلاو«طيحملايف



سيياقممجعمل(ه*465ةنسىفوتملا)سرافنباو«ةغللاةرهمجيف(ه١6

كلذيفلوقيو.''”"حاحصلايف(ه794'ةنسىفوتملا)يرهوجلاو«ةغللا
داوملابيترتدعيثيح؛هولّصأوسرهفلالئاوألافرع"يحانطلادومحم

,9"سرهفلاةركفىلعمئاقءاهسرادمفالتخخاىلع؛محاعملايفةيوغللا

-تقوودهجلقأبورسيبةمولعملاىلإلوصولل-ةفلتخمةيجهنمترهظو
خيراتلا"كلذنمو؛نادلبلاومجارتلاولاحرلابتكبيترتوقيسنتيفتعبأ

نابحنبال"نيحورحملا"و"تاقثلا"اباتكويراخبلاليعامسإنبدمحم"ريبكلا
ىلعبيترتلاجهنملمهمادختساو.ىرخأةفلتخمبتكو«يئاسنلل"ءافعضلا"و

نيبعمجلا"هباتكفيليبشألاقحلادبعلعفامك؛يعوضوملافينصتلاساسأ

يوبنلاظفللالئاوأليمجعملابيتزتلامهمادختساكلذكو.*”"نيحيحصلا

ىلعلوصحلاةبوعصل؛اهيفثحبلاريسيتيفاوبغرثيح؛ثيدحلابتكيف
هيباتكيفيطويسلانيدلالالجهعنصامكلذنمو؛ةاورلالالخنمةمولعملا
,9"ريغصلاعماجلا"و"عماوجلاعمجوأريبكلاعماجلا"نيروهشملا

اوبتردف؛سراهفلابمهتفرعمىلعةلالدجهانملارثكأفارطألابتكدعتو

هثيداحأيباحصلكمساتحتاوعمجو,فورحلاىلعةباحصلاءامسأاهيف

"نيحيحصلافارطأ"بتكلاهذهمدقأنمو«لبقنمةددحمرداصميفةيورملا

رهاطنبدمحم"دارفألاوبئارغلافارطأ"باتكويطساولانودمحنبفلخل

ةفرعك.فارشألاةفحت"و«ةتسلابتكلافارطأىلعلمتشيوهو؛يسدقملا

"ثيداحألاعضاومىلعةلالدلايفثيراوملارئاخذ"و«يزملاظفاحلل"فارطألا

فارطألهلعجدقو؛ةدئاففارطألابتكرثكأوهو؛يسلبانلاغلادبعل

,(؟9كلامأطوموةتسلابتكلا

-مع



ىنعمللًايفرحاوريشيملنإو-ةسرهفلاحلطصمنوملسملافرعدقو
اعبارلانرقلاذنمهومدختساو-ًاثيدححلطصملليقيقحلا رهظثيعه؛يرجه

نمديدعلا ؛هريغوفاشكوأفشكوأحاتفموأةسرهفظفللمحتيلابتكلا

هاورامةسرهف"و«هالالا/ةنسفلأيذلاميدنلانبال"تسرهفلا"كلذنمو

ركبيبأل"فراعملاعاونأوملعلابورضيفةفنصملانيواودلانمهخنويشنسمع

نسحلايبأل"ئيعرلاخويشجمانرب"لثم؛ءاملعلاجمارببتكو«يليبشألا

مثنمو؛تامولعملابيترتىلإدمعت-اهلمحبيف-يهو7يليبشألا
.اهدوجونكامأىلإةلاحإلاوأءاهدوجوبمالعإلاوءاهيلإةراشالا

نإ"لوقيثيح؛تالاحإلابنيملسملاةفرعمىلإيحانطلادومحمريشيو
:رخآيفهارنيذلاك-ًاضيأ-ةفورعمتناكمالعألاسرهفيفتالاحإلا

نمنأو«باقلألاوىنكلاركذنم«ينالقسعلارجحنبال؛ءبيذهتلابيذهت
,9"اذكواذكمسايفاوقبسدقامهباوفرع

ةسرهفوهامانثارتيفبلطتألزأملئنإ"ركاشدمحأكلذيفلوقيو
نأىلإ«ةنقتملاةيئاجهلاةسرهفلانمجذامتىلعروثعلاينايعأدقو«ةيقيقح

ءازجألاسرهفهنأىلعلدي,ءلوصألاعماجبحاص؟ريثألانبالًاصنتدحجو

2550"ةباتكنمةلكشملا

مالعألاءامسأسرهفنميبهذلاهدعأامةسرهفلالاحميفدوهجلانمو

نمدهفنبنيدلامحبهعنصامكلذكو«نابحنبال"تاقثلا"باتكيفةدراولا

"كرادملابيترت"ضايعباتكلو"ءايلوألاةيلح"ميعنلايبأباتكلسراهف

"ةلبانحلاتاقبط"بحرنباباتكلو"ءابنألانويع"ةعبيصأيبأنباباتكلو
هذهيفو.هيلإتفيضأيلاهتلمكتلو"ظافحلاتاقبط"يبههذلاباتكلو
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مسااهيفدريىلاةقبطلاوءزجلاىلإدهفنباراشأسراهفلا لوقيو«هلمجرتملا

.ئراقلاىدلبتكلاهذهلامعتساريسيتيههتياغنإ

يهسراهفلاهذهنأ-دهفنباًلاليمزناكو-يواخسلاربتعادقو

امعفنأونسحأ يلقحيفدهفنباهجتنأ دبععضودقو؛(7خيراتلاوبدألا

"ةيداحلاةركذتلا"باتكلهعضويذلارصتخمللاذهكًاسرهفينارعشلاباهولا

يوتحتةمئاقاذههرصتخمرخآيفينارعشلافاضأدقو«يديوسلاميهاربإل

يواخسلاىقتساملاعةئامعبرأنمبرقيامىلإةبضتقمتاراشإىلع

.9مهنمهتامولعم

اهلمحميف-تناكتالواحموًادوهجنيملسمللنأةقيقحانلحضتتاذهبو

نمةدافإلاريسيتىلإفدهت- ؛رسيوةلوهسبةمولعملاىلإلوصولاو«بتكلا
.ةفورعملاةيئاجهلاةسرهفلاتايدجبأعضواهجئاتننمناكف



هنايحإلئاسوويمالسإلايبرعلاثارتلاةيمهأ:ًاثلاث
تاراضحعمجامدنالاوتاروطتلاةجيتن-ةيمالسإلاةمألاترحز

فلتخميفنوملسملابرعلافلأثيحءاددعاهلفرعنالفيلآتب-ىرخأ

ةيبدألاوةيسايسلاوةيفارغجلاوةيخيراتلاوةيوغللاوةينيدلافراعملاومولعلاعاونأ

نيدعتلاوءايزيفلاوءايميكلاوتايضايرلاوكلفلاوةلديصلاوبطلاك؛ةيملعلاو

وأشنمفيلأتلاةكرحهتغلبامكرديتافنصملاكلتيفثحابلاو«تاءاشنإلاو

هيلعراجامث؛قحبًادوجومناكاموانيلإلصوامنيبقرفلاو«ةدملاكلتف

.ناثدجلاونامزلا

نمءزجراثدناةجيتنو ببسب؛هنميقابلارثعبتو«يمالسإلايبرعلاثارتلا

يف-اهقرمتوةيمالسإلاةلودلاككفت ىدأامث؛تاليودىلإ-ةرخأتملاروصعلا

لانملاةلهساهلعجوءاهفعضىلإ اهنمناكوءاهيلعتامجحملاتلاوتف؛نيبصاغلل

ةراضحلامصاوعلمهبيرختو«يمالسإلاقرشملادالبمهريمدتوراتتلاحايتجا

نمنابسألانوبصعتملانويحيسملاهلعفامو«ةيمالسإلا ةيسلدنألاندمللبيرخت

.ماشلاونيطسلفيفةراضحلاملاعمنم-كلذدعب-برخاموءاهبتكقرحو
ثارتلاتاطوطخمنمريثكقارحإيفًاببستناكتابكنلاهذهلك

لثم؛ةفلتخملالودلامصاوعىلإهلقنمتاهنماحناموءاهعايضواهريمدتو

لودلامصاوعو«ةينامثعلاةيمالسإلاةفالخللةمصاعتناكنيح«ةينيطنطسقلا

نعةيبرغلا تاطوطخمزونكنميقبامتتشتف؛يبوروألارامعتسالاقيرط
ةصاخلاتابتكملايفملاعلاءاجرأىتشيفيبرعلاثارتلا ًاريثكنإىتح؛ةماعلاو

نمةدحاولاةخسنلاءازجأنم ةدعنيبةعزوماهدحنةدحاولاةطوطحملا

راطقأيفتابتكم .ةفلتخم



ثارتلاكلذءايحإىلإتفدهةكرحتدحجوتتشتلاوعايضلااذهلةجيتنو

بناجىلإ«نيملسمبرعنمثازنلابنيمتهملانمدارفأوقرفلبقنمهتململو

ديدحتلاهتسرهفو«ةقرفتملاهبتكعمجقيرطنعكلذو؛نيقرشتسملانمةئف

؛اهيلعتاساردلاءارجإوءاهرشنواهعبطىلعلمعلاوءاهبفيرعتلاوءاهنكامأ

نمثازلاليحيثيح؛ًاثيدحثازنلاءايحإتاكرحمهأنمقيقحتلادعيو

ىلعقشيوهمهفبعصيو«ريباضألاوفوفرلاوتانازخلايفعبقيطوطخمدرحب
.هيلعءانبلاوةساردلاوءايحإلابريدجلوادتميناسنإثارتىلإ«هتءارقئراقلا

دالبنعةفلتخملاتاساردلايفًايركفًارايتنيقرشتسملاتاساردلثمتو

يف-نوقرشتسملامسقناثيح؛هبادآوهدئاقعوهمولعنعثحبلايفقرشلا

قداصلافصنملانيب-يمالسإلاثارتللمهقيقحتويبرعلابدأللمهتسارد

اهضعبو«يعوضوميملعاهضعبف؛هنممهفادهأفالتخال؛يعدملادقاحلاو

.قبسامعمجيدقاهضعبو«يسايسوأيريشبتيد
ثارتلابتكفيشكتوقيقحتبمامتهالاونوقرشتسملا١.

نرقلايفةيبوروألاةضهنلاغوزبذنمةيبرعلاةراضحلاببرغلالاصتاأدب
ءاملعنمةفئاطمهو؛نيقرشتسملاعئالطكاذنآترهظو«يداليملارشاعلا

برعنمهوفرعدقو«برعلاثارتىلإاوتفتلانابهرلانممهروهمج؛برغلا

مهمامتهاناكو.هنوسرادتيوهنوشتافيهيلعاوبكناوءماشلاورصمو«سلدنألا

كلفلاوباسحلاوربحلاوةفسلفلاوةمكحلامولعىلإافورصم-رمألالوأيف-

تايرصبلاوءايميكلاونداعملاملعويرلاوةعيبطلاوبطلاوءاونألاوميحجنتلاو

قيقحتىلإاودمعوءىرخألاثارتلاعورفىلإكلذمهبىضفأمث؛نونفلاو
«تاساردلاوتاقيقحتلاهذهنمنوملسملابرعلادافتساف؛اهتساردواهبتك
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.هنمقثوتلاوءاهضعبقيقحتةداعاوءاهنمديزملاءارحإلمهلًازفاحتناكو

.هتساردو

مهنمف؛قارشتسالاةكرحروهظتايادبنأشيفنوحروملافلتحادقو

يفلثمتملاييدلاويسايسلاكاكتحالاءدبوةيبيلصلابورحلاىلإاهعجرينم

سداسلاوسنوفلاءاليتسادعبامىلإاهنوعجرينورخآو«مالسإلاوةيحيسملا

نممهنمو,م55١٠١«ه444ةنسةلطيلطىلع رشعيناثلانرقلاىلإاهعجري
ه5.ةنسةينيتاللاةغللاىلإميركلانآرقلايناعملتمتةمجرتلوأذنميداليملا

رودصبيمسرلاقارشتسالاءدبلخرؤييحيسملابرغلانأالإ«م47١١قفاوملا
ةغللةيذاتسألايساركنمددعسيسأتبم711١ةنسيسنكلاانيفعمجبرارق

اينولوبودروفسكأوسيرابتاعماجيفةينايرسلاوةيربعلاوةيبرعلا
.”؟اكنامالسو

مصاوعلاضعبيفةيقرشلاتاغللاسيردتلتايلكلاتئشنأكلذرثأىلعو

لودلايفتاسسؤملانمددعءاشنإبةرمعتسملالودلاتماقو«ةيبوروألا

ريدبيقرشلادهعملااهنم؛ةفلتحملاهفادهأوقارشتسالاةمدخل؛ةيبرعلا

ةعماجللاوءايروتكفةيلكو«مالسلاةيلكو«يسنرفلادهعملاورصميفناكينيمودلا

ءايروسيفكبيالاسرادمو«نانبليففسويسيدقلاةعماجو«ةيكيرمألا

ةنسةيسنرفلاةروثلاحاحبدعبو.ةيمالسإلاراطقألافلتخمفاهريغو«ريرفلاو
نرقلافصتيو«ةيبرعلاتاساردلالاحميفةدايرلارودباسنرفتماقم8

رّتؤملوأدّمعو«ةيقارشتسالاتاساردلاةكرحشاعتناةرثكبرشععساتلا

ه١751٠ةنسسيرابيفنيقرشتسملل كلذدعب-تلاوتمث,م8177١قفاوملا

,"9يلاحلاانتقوىلإترمتساو«تارمتؤملا-



:تاهاحتاةثالثذختايمالسإلايبرعلاثارتلارشنيفجهنمنيقرشتسمللو

نأالإ.ثارنلامالعأونونفلاةساردوءتاطوطخملابفيرعتلاوءصوصنلارشن

هورشناممظعمرادثيح؛مهدنعرشنلايفواستمردقبظحتملثارتلانونف

بدألاوتاقبطلاومحارتلابتكوايفارغملاونادلبلاوخيراتلانعاهنم

.اهنميلهاجلاةصاخبورعشلانيواودو

اهقيقحتواهتساردىلإاودمعف؛مهمامتهابتيظحيلاصوصنلانمو

ثارتوةيركفلابهاذملاوقرفلاومالكلاملعوةفسلفلاصوصناهيفثحبلاو
باسحلاوتايرصبلاوةحالفلاوءايميكلاوبطلالثم؛يقيبطتلايملعلابرعلا
.ةسدنهلاوربجلاو

جاتتلارثأتةفلتحملامولعلانيبهتوافتومامتهالاةحردفالتخالةجيتنو

ىلإاودمعدق-ةيمالسإلاتاساردلالاحبيف-مهدجنف؛هلًاعبتيركفلا

يفدرواموةفرشملاةيوبنلاةنسلاهبتءاحجامنيباونراقوةيوبنلاةريسلاةسارد

يفاوفلأو«ةفلتخملابهاذملاونيملسملاءاهقفلاةساردىلإاودمعو«مهعئارش

مهلتناكدقو؛هريغوولغلاوفوصتلانعمالكلاونيدلايفةفلتخملاتاهاجبالا

نكيملجاتنلاكلذنأالإ.كلذيفةددحمفادهأ قيقحتلاحميفةصاخبوًاريبك

نآرقلاريسافتلةبسنلابلاحلاكلذكو.هقفلالوصأوةعبرألابهاذملاهقف

دكيملاهصوصنقيقحتيفمهطاشننإفاهحورشوثيداحألانوتموميركلا

هرشنيذلا"ليوأتلارارسأوليزنتلاراونأ"يواضيبلاريسفتادعاميفركذي
لاحميفمهدوهجزربأدعيو؛م4854١ةنسجزبيليفيناملألا716ذوه65رشيالف

سيافيواسمنلاقرشتسملليراخبلاحيحصةمجرتفيرشلايوبنلاثيدحلا
.م93768١ةنسهرشنيذلا76و



الفميركلانآرقلاوثيدحلابتكلسراهفلاوتاساردلاامأ ىلإليبس

موحب"ميركلانآرقلاظافلأسرهفاهنمف؛رامضملااذهيفمهدوهجرصح

لجولففاتسوجيناملألاقرشتسملاهعضويذلا"نآرقلافارطأيفناقرفلا

"ةنسلازونكحاتفم"و.9م1811ةنسجزيليفرشنو0انكاه1505"1ان8ءأ

ثيدحلاظافلألسرهفملامجعملا"و187عموزمءاعكنسنفيدنلوهلاقرشتسملل

م9175١ةنسهرشنبأدبيذلا"يوبنلا ضعبةنواعم.؛نديلةنيدهليربةعبطمب

لبقيفوتدقو؛نيقرشتسملا هدعبنمهمتأف؛همامتا ةنسهنمَيِهّتلاو«هذيمالت

22324

يبرعلاخيراتلاةساردب-مهدهعةيادبذنم-نوقرشتسملامتهاو

تاساردترهظف؛يمالسإلا بوعشلاخيرات"باتكلثم؛هيفةصصختم

"لثم؛هيفاهنمريثكلاصوصنقيقحتىلإاودمعو«ناملكوربل"ةيمالسإلا

واخسدراودإقيقحتنمناكو«ينوريبلل"ةيلاخلانورقلانععةيقابلاراثآلا
نادلكلاوروشآولبابكولمنمممألاخيراوتىلعلمتشيو812017801

.ةيزيلحنإلاةغللاىلإمحرتوم415١ةنسكزبيليفهعبطمتدقو؛مورلاونانويلاو

نمناكو؛نيأزحيفرداصلاديمعلانبال"نيملسملاخيرات"باتككانهو

.8معءمئانكسرنابرأةمجرتوعبط

بفورعملاو«ءادفلايبأل"رشبلارابخأيفرصتخملا"باتككلذكو

.رلواوسكسيرنملكهرشنيذلا"ءادفلايبأخيرات"
يفهعضوو"يبوقعيلاخيرات"باتكقمحدقف110100528امستوهامأ

يفكلذوةحفص١75يفشاوحوتسرهفعمةحفص4 ةنسنديل

,م1



لو2]26هيوغيدناجحليشيميدنلوهلاقرشتسملاىلوتو 841ءطقعا

متنأىلإيربطلاخيراتءازجأفلتخمعمجلتلذبيلادوهجلاةدايق006

عضووقيثوتلاوقيقحتلاةيلمعنمربكألاطسقلابهيوغماقدقو.هجارخإ
,29م410/941911يماعنيبكلذناكو؛ءسراهفلا

بلحلاةدبزنمةعطق"باتك7:إناههجاَتيارفيناملألاقرشتسملارشنو

م1419ةنسسيرابيفترشسراهفوشاوحب«ميدعلانبال"بلحخيراتف

.اهريغريثكو(2م١٠8١ةنسنوبيفو

بتكتلظحو ةققحملابتكلانمفءكلذكنيقرشتسملامامتهابايفارغحلا

اهلعجيذلا5ةهعاننمءا1يينيحناسقرشتسملل"ةطوطبنباةلحر"باتكاهيف

ةيعمجلاةقفنىلعتناكو«سراهفللاهدعبًاسماخاءزحدرفأو«ءازحأةعبرأف

دعيو.م1101ةنس0616561261)1)يرعيرفيدةنواعم.ءسيرابيفةيويسألا

نمهيوغيدليشيمو171/656681610765010820دلفنتسودنانيدرفناقرشتسملا

؛ةيمالسإلاةيبرعلاةيفارغحلاصوصنلارشنوقيقحتًبامامتهانيقرشتسملارثكأ

يومحلاتوقايل"نادلبلامجعم"دلفنتسواهققحىلاةيفارغجلامجاعملانمف

,"9نادلبلاومالعأللتافاشكعنصلهنمسداسلاءزحلاصصمخخو

نادلبلافاشكلةميقالهنأنظيدق"هنأيحانطلادومحم-انه-ريشيو

دلفنتسونكلو؛ءءاجهلافورحىلعبترمو«نادلبللًالصأدوقعمباتكيف
عفنلايفةياغاذهوهلكباتكلاايانثيفًاتنمضتءاجيلانادلبللسرهف

60 ١ ةيمهألاو

-84”؟_



اممجعم"باتكةسرهفوقيقحتىلعلمعكلذكو ءامسأنممجعتسا

كلذكو2"م١1١4105-/810/1يماعيفباتكلاردصدقو"عضاوملاودالبلا

.يركبلل"ينارغملامجعملا"ققح
ىنعلاو«تادلجبةينامثيفةعقاولا"برعلانييفارغملاةبتكم'باتكامأ

امنيقرشتسملامالعأنمرفنةدضاعمبهيوغيدناجليشيمقرشتسملااهرشنب
يفيرخطصألل"كلامملاوكلاسملا"باتكتوحدقفم1١-4376١1854نيب

امأ«يناثلادلجملافلقوحنبال"كلامملاوكلاسملا"باتكو«لوألااهدلجب

؛يسدقملل"ميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأ"باتكلناكفثلاثلادلخملا

م814١ةنسرشنةقباسلاتادلجمللسراهفنوكيلعبارلادلحملصصخو

"نادلبلا"يباتكلنماثلاوعباسلانيدلجملليدحبأسرهف-اضيأ-عضوو

.''”يدوعسملل"فارشإلاوهيبنتلا"ويبوقعيلل

نممسقويبوقعيلل"نادلبلا"باتكرشنوقيقحتىلإهيوغيددمعو
باتكقيقحتىلإدمعو"قافآلاقارتخايفقاتشملاةهزن"يسيردإلاباتك

.م1١-857/١855يماعنيبيرذالبلل"نادلبلاحوتف"

عبارلانيأزحلارشنىلإدمعدقف11/ة11ذةص419/8646درولاميليوامأ

سرهفعنصوقاقدلانبال"راصمألادقعةطساولراصتنالا"باتكنمسماخلاو

,"9م1517ةنسكلذو؛امهيفةدراولارهنألاولابحلاونادلبلاومالعألل

ةيفارغجلابّىِنَعنمرهشأ210106هكدلونيناملألاقرشتسملادعيو
يذلا78:0<1ط141!1018يكسفوكشتاركيسورلاقرشتسملاكلذكو«ةيبرعلا

رشنوبرعلانييفارغحللانعةمهمتاساردرشنوقيقحتلةريبكًادوهجلذب



بناجىلإم951١ةنس"يبرعلايتارغحلابدألاخيرات"ناونعبفورعملاهباتك

نًماريثكهقيقحت 9,٠ةيبرعلاتاطوطخملا

تاغللاباهتاقالعواهبادآواهوصأوةيبرعلاةغللاةساردبنوقرشتسملاماقو

.ضورعلاملعواهدعاوقوةغللاهقفمهنمددعسرددقف؛ًاضيأىرخألاةيماسلا

لاحميفءاطخخألانمريثكيفنيقرشتسملانمضعبعوقونممغرلاىلعو

ىلعمهتردقموةيبرعلانممهنكمتمدعببسبكلذو؛اهبادآوةيبرعلاةغللا
ءاهرشنوةغللابتكقيقحتناديميفمهنمرفنعرب«ةيغالبلااهبيلاسأقوذت

يذلاو"ةيبرعلاحاحصوةغللاجات"باتكءالؤهاهققحىلاتافلؤملانمو

.يبرعيوغلمجعممدقأدعيو؛يرهوجللحاحصلابفرعي

فرصووحننمةغللابتكقيقحتلاحميفنيقرشتسملاجاتنإةلقعمو

نوسولويثامرشنلثم؛اهنمةليصأضوصنرشنىلإاودمع؛ةغالبوضورعو

.ةيوغلةدام٠0,0٠٠مضييذلايدابزوريفلل"طيحملاسوماقلا"

جربنريديسنرفلاقرشتسملارشننمهيوبيسلوحنلاف"باتكلا"كلذكو

م09م١188ةنس8

نييرصبلانيبفالخلالئاسميففاصنإلا"باتكرشندقف777611ليافامأ

اهتعبطتناكو؛ةيناملألابسراهفوتاقيلعتوحورشعم؛يرابنألل"نييفوكلاو
,"9م9917ةنسنديلفةريخألا

اهحرشىلإدمغو«رعشلابتكنمددعققحدقفرعشلالاحبيفامأ

يزودنايريسنرفلاقرشتسملاحرشدقفءاهلتاكاردتساوسراهفعضوو

بتكللنيوانعلاوءامسألابسرهفوقيقحتعمنودبعنباةديصق12عذم102م/
.("9م1845ةنسنديلفترشنو«,مجعملافورحىلعةبترماهيفةروكذملا

4عدس



دلاريجزتيفنملكلعفامك؛ةيبوروألاتاغللاىلإمجرُتامرعشلانمو

ناويدللاشحروبةمجرتو«"مايخلاتايعابر"ةمجرتىلإدمعيذلا14

.يبتتملا

لئاوأنمناكو؛هنمءزجةسرهفعمهصوصنلوصأترشامهنمو

ناويد"رشنثيح756/188جاتيارفيناملألاقرشتسملاناديملااذهيفنيمهسملا

نيبامنيأزجفسراهفوشاوحعميزيربتلاحرشبمامتيبأل"ةسامحلا
.م1847--4

حرشبيبتملاناويدنمابخن101ء1ع[1نلطشيزتيديناملألاقرشتسملارشنو

,08م١١8-851نييامنيلربيفةرفاوسراهفوةينيتاللابةمدقمعميدحاولا
قرشتسملااهرشنيلاةديبعيبأل"قدزرفلاوريرجضئاقن"سراهفكانهو

فم1917ىلإ١104ةنسنمخصاطمدإت86088نافيبينوتنأيدنلوملا

هبابيفقيقدسرهفوهو؛يفاوقللسرهفىلعلمتشتو"7ةحفص
وبرتيلاةفلتخملايبرعلاثارتلابتكنمريثكةرهمجرعشصوصنلسراهفو
محجاعمو«ةسامحلاو؛ءارعشلانمةريبكةفئاطنيواوداهنم«نيسمخلاىلع

يديوحعنصاموحنىلعمالعألليليصفتسرهفوءساسألاوناسللاك؛ةغللا

ةيزيلحنإلاةغللاىلإةيبرعلاظافلألاةمجرتبهمازتلاعمةغللسرهفو«يناغألايف

قرشتسملاعضوامك؛("')ةيئانثلامجاعملاماظنرارغىلعةيعاوةقيقدةمجرت

نبالتايلضفملاحرشلسراهف0طهت1وو1.811لايلزلراشتيزيلخنإلا

باتكللتافاشكنافيبينوتنأيدنلوهلاقرشتسملاعنصكلذكو«يرابنألا
0 0



مالسلادبعركذثيح؛نيقرشتسملامامتهانمبيصنبدألابتكلو

قرشتسمللنأيدادغبلل"بدألاةنازح"باتكهقيقحتةمدقميفنوراه

؛تافاشكلاعضويفارود1عمقمأو0اننلأفيديوحجسويطانغإيلاطيإلا

:يناهبصألاجرفلايبأل"يناغألا"باتكلةعبرألاتافاشكلاعضوثيح

ىلإ١895ةنسنمنديليفكلذو؛ةنكمألاومالعألاويفاوقلاوءارعشلا

يبأل"يلامألا"فاشكنافيبينوتنأيدنلوهلاقرشتسملاعضوو«"'

كانهو,""7م918١ةنس125010وكنركقرشتسملاةنواعك.يلاقلايلع

تيارميلويزيلجنإلاقرشتسملاهرشنيذلادربملل"لماكلا"تافاشك
يباتكلسراهفوكنركلمعكلذكو"7م1854ةنس17717/11م

.ريثكاهريغو''””يديزيلل"يلامألا"و«ةبيتقيبأل"ريبكلايناعملا"

رشنىلإ2/0ان:5128جنسيرومدمعدقفريسلاومحارتلابتكلةبسنلابو

باتكم919١ةنسوكنركرشنو؛يطويسلل"نيرسفملاتاقبط"باتك
؛ةغللاووحنلالاحرلمحارتمضييذلا؛يديبزلل"نيوغللاونييوحنلاتاقبط"

نييوحنلارابخأ"باتكلبتكلاونكامألاولئابقلاولاجرلاءامسأسراهفعنصو
ْ.يئاريسلل"نييرصبلا

لامجلا"ءامكحلارابخأبءاملعلامالعأ"هلفآ[.ذممء16تريبيلقرشتسملاامأ

,"9ةيناملألاةغللابةمدقموسراهفعمةحفص477يفيطفقلانيدلا
«نيلرببةيقرشلاتاغللاةسردمرظانواخسدراودأقرشتسملالمعو

ًاسرهفدعسنبال"ريبكلاتاقبطلا"باتكيفةدراولاةيوبنلاةفيرشلالاوقألل

,"9ها888ةنسنديلةنيدميفعبط

م



باتكرشنوقيقحتىلإلجولففاتسوجدمع"ةيفارجويلببلا"بتكلانمو

يفرفيدورسناهويهتسرهفوهلامكإىلعلمعو«ميدنلانبال"تسرهفلا"
.م١81١ةنسسجزييل

هقيقحتدارملاباتكلاتاطوطخمءاصقتساوعمجىلإنوقرشتسملاىعسدقو
تايلصنقلاوتارافسلاقيرطنعءاوس؛ةنكمملالئاسولاولبسلالكمادختساب

مهنمريثكلاناعتسادقو؛اهلًاباطرفسلاولقنتلاقيرطنعوأ«ةيبرعلالودلايق

اهتسرهفواهرشنواهريرحتواهخسنوصوصنلاةءارقفيبرعلاناسللالهأب

بتكةمدخْةكرتشملالامعألانمددعرهظف؛اهعبطبراحتحيحصتو
ثيح؛ةيسرهفلالامعألااهرهظأنمناكو.ةسرهفوةساردوًاقيقحت:ثازتلا
ةرهمجلا"باتكلةعماجسراهفم١١-41774017نيبشاعيذلاوكنركعنص

فاشكىلعتلمش«يتروسلافسوينبدمحمعمنواعتلاب؛ديردنبال"

لئابقلاتاغلو؛نكامألاومالعألارئاسوءارعشلاءامسأو«ةيوغللاداوملاوظافلألل

نبنمحرلادبععمنواعتكلذكو"ةرهمجلا"فديردنبااهركذيلابتكلاو
نبال"ميركلانآرقلانمةروسنيثالثبارعإ"قيقحتيفيناميلايملعملاىيحي
يرزيلحنإلاقرشتسملانواعتكلذكو.م١44١قفاوملاه٠77١ةنسهيولاح

يدقاولايزاغم"قيقحتيفيحانطلادومحمعم102658035501زنوجنوسرام
,"9م1956ةنسعبطيذلا"

؛هفلؤمهكرامكءاحيحصُءادأصنلاةيدأتىلعنوقرشتسلاصرحدقو
كاردإبكلذكنوقرشتسملانعوءلجوقداميفةطوطخملاخسنلاقورفركذو

بتكلاوهعوضوميفهيلعةقباسلابتكلاوهنوققحييذلاباتكلانيبقئالعلا
قيثوتوباتكلاةدامريرحتنممهنكمامم؛هنعةلقانلاوأهبةرثأتملاةقحاللا

١جثارتلابتكفيشكت؛ما



باتكلاةسرهفًانقتمٌءادأهتيدأتىلعاوصرحامنيبنمناكو«هدهاوشوهلوقن

.ققحما

ثارتلابتكفيشكتوقيقحتبةيانعلاوبرعلا.؟

ةيانعللنيقرشتسملانمددعىلإةفاضإنيملسملابرعلادوهجترفاضت

ثارتلابتكلاممهكاردإل؛ةعونتملااهسراهفعنصويبرعلاثارتلابتكقيقحتب

ةيملعةناكمنم نمالإاهيلإلصوتيالةميقتامولعمىلعاهئاوتحاو.ةحضاو
ءاهريغنعثازتلابتكةعيبطفالتحاهسفنتقولاقو؛سراهفلالالخ

ىلإيدؤتدقةقشمنمكلذنعجتنياموءاهنمةمولعمىلعلوصحلاةبوعصو
نعفكلا نعفارصنالاو«هيفثحبلا -هنعهريغبةضاعتسالاو«همادختسا

سرافدمحأكلذيفلوقيسراهفلاةيمهأديكأتلو.هنمةدئافلقأناكنإو

رجحنبال"نازيمللاناسل"باتكنع"بئاوجلا"بحاص؛قايدّنشلا

ربك-هلوادتةلق:انهديري-هتلقببسو"ًادلحبنيثالثغلايلاينالقسعلا

ةحفصسوماقلاالمتيلاةداملافءادلحبنوثالثهنإف«هتارابعليوطتوهمجح
هليصحتنمملعلاةبلطزجعاذهلوءرثكألبتاحفصعبرأاهيفألمتةدحاو

فشكلامث«ةدرحبةملكلالصأىلإعجريهيفثحبللف“7"هبعافتنالاو

دقرمأوهو؛لوألافرحلالصفوريخألافرحلابابيفاهنع ىلعقشي
.هلهجيدقو«ثحابلا

يفنيداجلانيثحابلاونيسرمتملادحأ؛ةميضعقلاخلادبعدمحمركذيو

يفةلثمتملاو,ةددحمةمولعمنعثحبلايفهتاناعمثارتلابتك ةغللايفقاحلإلا

هنعتبتكف؛ةنسنيرشعذنمقاحلإلاعوضومثحببتينع"هلوقب؛ةيبرعلا

دعبمث«هتارامأتحضوأو؛هدعاوقتيسرأ«ةحفصنيعبرألغشايفاضاثحب



يفحتفلاابأتيأراذه يفهديسنباو45١:فصنملا 2١95صصخنملا ١7:

قاحلالل(تنب)ءاتنإ:نولوقيمهريغو5:2١57شيعينباو74.4

يثالثقاحلإرأملذإءرمألاكلذلاه.لفقبقاحلإلل(تحأ)ًءاتوءعذجب

ِدَمْهاملف«هيوبيسباتكيًفاريثكتأرقو"لاقففاضأمث"اذهريغيفيثالثب

نعهيوبيسثيدحىلعاهدحوةفداصملائتفقوأتاونسدعبمث«ءيشىلإ

تقرغتساثحبلايفهتاناعمنأهلوقنمصلختسنو*7"فقولابابيفكلذ

سراهفرفوتمدعلكلذو؛بتكلاتاحفصنيبدحاوعوضوملًاماعنيرشع
ىلعاهدعبفكعنأهتاناعمجئاتننمناكو؛اهقيرطنعةمولعملاىلإىدتهي

.هدعبنمملعلاةبلطبهنمةقفشهيوبيسباتكلسراهفعنص

ةيمهأىدمثارتلابتكيفنيثحابللحضتاثحبلايفةاناعملانمو

باتكلهميدقتدنعاضردمحملوقيكلذفو؛مههلةبسنلاباهتدئافوتافاشكلا

زونكحاتفم"باتكديري-هلثموأوهيديبناكول":"ةنسلازونكحاتفم'
-فاشكلا:يأ-يلعرفولةنسلابتكبلاغتشالابيدهعلوأنم-"ةنسلا

,4"اهيفهتفرصيذلايرمععابرأةثالث

ددعىعسثازنلابتكنملينلاوةدئافلاىلعصرحلاو«ةاناعمللةجيتنو

ءاهنمفشكيوققحيملامفيشكتوقيقحتىلإاهئايحإبنيينعملانيملسملانم

فشكامقيقحتوفيشكتةداعإوءاهنمققحاممفشكيملامفيشكتبمايقلاو
ءءاطخأحيحصتلوأ«تامولعملانمديزمءافضإةجحب؛تارملانمددعلققحو

ةديدجاهلةيطخخسنفاشتكاببسب؛ةقباسلالامعألايفمّرخوللدسوأ

اهوققحماهيلعفقيمل .نومدقتملا
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نيمهسملاونيمتهملانيققحملانمليج-هلككلذباقعأيف-رهظمث

.اشابيكزدمحأ:مهزربأنمناكنييلعفلا

ثازتلاءايحإقوبيفخفانلوألعل"هنأشبنوراهمالسلادبعلوقيو
باسنأ:قيقحتبماقيذلاءاشابيكزدمحأرصميفثيدحلاجهنملاىلعيبرعلا

4ةنسيبلكلانبالمانصألاو«ليخلا نيذهلعلو؛م١5١ :باتكعمنيباتكلا

اهرودصفبتكيلابتكلالئاوأنمءًاضيأهققحيذلاظحاحلل«جاتلا

جهانملاثدحأىلعاهجارخإبتيظحدقبتكلاكلتنأامك«قيقحتب:ةملك

ءارقلاىلإصنلاميدقتنم«ةثيدحلاتالمكملالامكتساعمقيقحتللةيملعلا

."7"ةيليلحتسراهفبهلبيذتو

يعفاشلل"ةلاسرلا"باتكققحيذلاركاشدمحمدمحأهدعبنميتأيو

نم؛اهموقأوجهانملالدعأىلعهقيقحتيفىرجدقوم974١ء«ها10/8١ةنس

«قدويفخاميف«خاسنلاتافاضإو؛خسنلانيبامقرفللديدشلاهبنتلاثيح

مثلئاسملاريرحتولوقنلاقيثوتىلإدمعو«ىرعخألاهبتكبيعفاشلامالكطبرو
,"9ةينفلاسراهفلاعنصوطبضلابةيانعلا

ثيحيمالسإلاثازلاءايحإفركنُتالدوهحهسفننوراهمالسلادبعلو

"ظحاملالئاسر":ققحظحاملاراثآنمفثارتلاسئافننمًاريبكًاردقققح
نايبلا"و"ناويحلا"باتكو«ةلاسروًاباتك40تلمشتادلحبةعبرأفاهعضو

مجعم"رشنوظحاملاريغلققحو"ناجرعلاوناصربلا"و”ةينامئعلا"و"نييبتلاو
"مامتيبأةسامححرش"و«"بلعثسلاحم"و«سرافنبال"ةغللاسيياقم

"نوصملا"و«"مامتيبأتايزمه"ومحازمنبرصنل"نيفصةعقو'ويقوزرملل
ةرهمج"و«جاحزلل"ءاملعلاسلاجم"و"يجاجزلايلامأ"وءيركسعلادمحأيبأل

ووو



عبسلادئاصقلاحرش"و«ديردنبال"قاقتشالا"ومزحنبال"برعلاباسنأ

نمرشعسماخلاءزحلاققحو«هيوبيسل"باتكلا"ويرابنألاركبيبأل"لاوطلا

بيذهت"باتكلعساتلاولوألاءزجلاو«يناهبصألاجرفلايبأل"يناغألا"باتك

؟*تلمشءازجأنامثف"تاطوطحملارداون"وءيرهزألاروصنميبأل"ةغللا

عمقيقحتلايفكرتشاو«دلحم١١يفيدادغبلل"بدألاةنازخ"و؛ةلاسروباك

"تايلضفملا"و«تيكسلانبال'قطنملاحالصإ"نملك5ركاشدمحدمحأ

يفهعمكرتشاو«يناحنزلل"حاحصلابيذهت"رشنامك«"تايعمصألا"و

.سراهفلاوتاقيقحتلانمهريغو«7راطعروفغلادبعدمحأهرشن

ريسفتو«مالسنبالءارعشلالوحفتاقبطبلغتشادقفركاشدومحمامأ

باتككلذكو."نآرقلاريسفتيفنايبلاعماج"ىمسملايربطلارفعجيبأ

نعتباثلاليصفتوراثآلابيذهت" نمملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

.هريغو,"رابخألا

نموهو-يتوكحارلازيزعلادبعهلمعامو نيينعملاناتسكابءاملع

"دودمملاوصوقنملا":ةسرهفواقيقحتثاّلاءايحإلاجم5_-ثارلانوؤشب

ةغللايفلضافلا"دربملاسابعلايبألو«ةزمحنبيلعل"تاهيبنتلا"و؛ءارفلل

كلذكو."ناطحقوناندعبسن"و"هانعمفلتخاوهظفلقفتاام"و:"بدألاو

مّيَحُسناويد"و«"يلالهلاروثنبديمحناويد"و«يئاسكلل"ةماعلاهيفنحلتام"

."ساَحْسحلايبدبع

راعشأللسراهفهلعضوو"رع1-1ناويد"حرشوسابعناسحإعمجو

."يسلدنألامزحنبالئاسر"فيشكتوقيقحتىلعلمعو.لئابقلاومالعألاو
وهو2معنملادبعنبدمحل"راطقألاربحُُقراطعملاضورلا"باتككلذكو

ا



«يِرَقَملل"بيِطٌرلاسلدنألانصغنمبيّطلاحفن"ققحو.يئارغجمحجعم
لاثمأ"وءءازجأةينامثيفماسبنبيلعل"ةريزجلالهأنساحميفةريخذلا"و

«يشافيتلل"سمخلاساوحلاكرادههسفنلارورس"و«يبضطلالضفملل"برعلا

نبنيدلاناسلل"ةنماثلاةئاملاءارعشنمسلدنألابهانيقلنميفةنماكلاةبيتكلا"و

هللاىلصهللالوسردهعيفناكامىلعةيعمسلاتالالدلاجيرخت"و«بيطخلا

تاقبط"و«يعازخلل"ةيعرشلاتالامعلاوعئاضبلاوفرحلانمملسوهيلع

يف-نيققحملاضعبعم-سابعناسحإكرتشادقو.يزاريشلل"ءاهقفلا

تايفو"باتكلامعألاكلتنموةيثارتلابتكلاجارحخإوةسرهفلاوقيقحتلا
اهتسرهفكرتواهقيقحتىلعلمعىلاناكلنبال"نامزلاءانبأءابنأونايعألا
نمنماثلادلحماامهدرفأثيح؛ىسومنيدلازعويضاقلادادونملكل

نبال"اهيلعليذلاوتايفولاتاوف"باتكلةبسنلابلاحلاكلذكو.باتكلا

نبال"ةينودمحلاةركذتلا"باتكقيقحتيفكررشاكلذكو.يبتكلاركاش

دهانوسابعنيمرندادعإنمسراهفلاتناكوسابعركبهيحخأعمنودمح

يفبرغملانايبلا"باتكقيقحتيفكراشو.تادلحبةرشعيفجرخفرفعح
؛يفيل١و«نالوكسجعم؛يشكارملايراذعنبال"برغملاوسلدنألارابمأ
يفلاقملالصف"باتكقيقحتيفكرتشاكلذكو.هنمعبارلاءزجلاققحثيح
ديحمادبععم«مالسنباللاثمألاباتكلحرشوهو"لاثمألاباتكحرش

.نيدباع

؛انهاهامعأركذللاحبالو؛ثارتلاءايحإيفتمهسأةريثكءامسأكانهو

لوانتيوءاهيلعةلالدلل؛تاماهسإلاكلتنمطقفجذامتضرعفدهلانإثيح

تايئاصحإلالخنمثارتلابتكءايحإبنومئاقلاةساردلانمسداسلالصفلا

اذهبيفوياماهيفلعلو؛ةسرهفلالاحيفمهماهسإىدمىلإريشتلوادحو
.فدهلا

او,ا"



بتكعبط." اهرشنوثارتلا

نم«ثازنلاءايحإيفةيريخوةيراحتوةيموكحتائيهوتاهجتمهسأ

ىلإتعسف؛نيديفتسملاونيثحابللاهميدقتو«هراثآوهبتكرشنوةعابطلالخ

يفردنف؛اهجارخإيفناقتإلاقيقحتلنيححصملاونيققحملالضافأريفوت

ةيانعلابةروفومةلماكصوصنلاتءاجوفيحصتلاوفيرحتلامهتاعوبطم

نمايكرتفةناتسآلاتناكو(؛ةغلابلا تأدبدف«ةعابطلاىلإقرشلاندمقبسأ

بتكةعابط (م5١171)ه79١١ةنسكلفلاوبطلاوخيراتلاوةغللاوةمكحلا

مثكلذزاوحبىوتفرادصإدعب نمناكف؛اهروهظىلاوتو«عباطملاتددعت
امعومجمغلبىلااشابىلعدمحماهأشنأىلارصميفقالوبةعبطماهرهشأ

تاعوبطملامجعم"يفركذامقفوه145١ىلإه85١١ةنسنمهتعبط

«برعلاناسل":هتعابطتلوتاممو9*4ًاباتك75141"ةبرعملاوةيبرعلا

باتكلاو«يناغألاو؛يراخخبلاحيحصحرشو«يرابلاحتفو«يربطلاريسفتو
."ةيوبنلاةنسلاجاهنمو«يعفاشلامامإللمألاو,هيوبيسل

ةعبطمو«ةينميملاو«ةيبهولاةعبطملالثم؛ةيراجتلاعباطملاترهظمثنمو

راد"مسابتفرعيلا«يبلحلايبابلاىسيعةعبطمو«هدالوأوحيبصيلعدمحم.
اهريغو«ةيكيلوثاكلاةعبطملاوءفراعملاةعبطموءرصميف"ةيبرعلابتكلاءايحإ

.نانبلف

لئاوأنمو اهامعأنمبيصنثارتلابتكعبطلناكيلاةيلهألاعباطملا

امردنأوزربأنمناكو؛فراعملاةيعمجةيريخلا يبهولاحتفلا"باتكهترشن

رصنيبأخيراتىلع نيسحرمعاهسسأىلاةيريخلاةعبطملاو."يبتعلا باشنلا
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ىضترملل"سورعلاجات"اهتاعوبطمنمو؛رصميفيبوطلادحاولادبعدمحمو
يفةياهنلا"ويديبزلا .ريثألانبال"رثألاوثيدحلابيرغ

ةرئاد"ثارتلابتكقيقحتورشنبتمتهايلاىرحألاةيريخللاتاهجلانمو

اهيلعفقُوعيرلضفبتئشنأيلا؛دنهلابنكدلادابآرديحب"ةينامثعلافراعملا

١17١اهئاشنإنمةنسنيعبسلالخهترشنامغلبو«ةيدنهلاةموكحلانمحنمو

.9ًادلجم٠"يًفاباتك رشنيبهذلل"ةباحصلاءامسأديرحت":هترشناممو

رصنيبأيباتكنيبعمجلا"باتكو؛نيأزجيفوهو«ه5١11١ةنس

ركبيبأويذابالكلا ينارسيقلانبال"ملسمويراخبلالاجريفيناهبصألا

1 ©١757-؛ينالقسعلارجحنبال”بيذهتلابيذهت"باتكوء«ها77١ةنس

"رئاصبلاوراصبألايوذلرظانملاحيقنت"باتكوءادلجبرشعثايفاه7١

رخفل"نيدلالوصأيفنيعبرألا"باتكو«ه8417١١ةنسيسرافلانسحلايبأل

ةنسىيحينبلالهل"فقولاماكحأ"باتكوء«ه57١1ةنسيزارلانيدلا

ةنسيراصنألابوقعيل"ىليليبأنباوةفينحيبأفالتحا"وههه

مولعةفرعم"وءءازجأةينامثيفيثوكلامثعأنبال"حوتفلاباتك"وهه55١
ىرخأراعشأوثارماهيفيلامألا"باتكو«يروباسينلامكاحلل"ثيدحلا

رصتخم"ءه١1+517ةنسيديزيلاهللادبعيبأل"اهريغوةغلورابعأو

نيدلاسمشل"ظافحلاةركذت"باتك«يواحطلارفعجيبأل"يواحطلا

رصنيبألئاسر"و«سيقلائرمال"ِكّبَتافقحرشيفكبسلانسحأ"و«يبهذلا

؛يلعنبرصنيبأل"ةلاسرةرشعسمحيهوينوريبلاىلإقارعنبروصنم
باتكو«يينويلل"نامزلاةآرمليذ"و«متاحيبأنبال"ليدعتلاوحرجلا"و

نمدنهللامقيقحتيفينوريبلاباتك"و«يزارلاركبيبأل"بطلايفيواحلا'

واهومع



حضوم"باتكو«ينوريبلاناحيرلايبأل"ةلوذرموألقعلايفةلوبقمةلوقم
بسانتيفرردلامظن"و«يدادغبلابيطخلافيلأت"قيرفتلاوعمجلاماهوأ

ةوبنلالئالد"وءاءزجنيرشعونينثايفيعاقبلانيدلاناهربل"روسلاوتايآلا

.ءازحأةينامثيفيناعمسلانيدلاجاتل"باسنألا"؛يناهبصألاميعنيبأل"

رصعلىلوألاةلحرملايفيمالسإلايبرعلاثارتلابتكرشنهحتادقو

رثكأوأباتكعبطىلعصرحلاىلإ«ةريبكلاعباطملالبقنمةصاخبو«ةعابطلا

رشنيفةبغرلادرجوأ«باتكلابكلذةلصل؛هرحآبوأيلصألاباتكلاشماهب

نويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا"كلذنمو؛قاطنعسوأىلعباتكلا

هعمو«يناحرحلايلعةيشاحهعمرشُن؛يرشخمزلل"ليوأتلاهوجويفليواقألا
«يكلاملانيدلارصانل"لازتعالانمفاشكلاهنمضتاميففاصنإلا"باتك

نموهو؛يدنفأنيدلابحمل"تايبألانمدهاوشلاىلعتايآلاليزنت"هرخآبو
فكلذو.5م935١قفاوملاه7865١ةنسرصميفيبلحلاىفطصمرشن

متاحيبأةياورنم؟ىنثملانبرمعمل"ليخلا"باتككلذكو.ءازحأةعبرأ

نببوقعيل"قطنملاحالصإباتكعماوج"هعمرشُن؛ديردنبانعيناتسجسلا
حرشنم؛سيقلاءيرمأل"كبنافقحرشيفكبسلانسحأ"و؛«تيكسلا
دابآرديحبةينامثعلافراعملاةرئادسلجمرشننموهو؛ه55/8١رداهبدمحم

ركبيبأل"ىربكلاننسلا"باتكترشنلاو«دنهملابنكدلا يفيقهيبلا

ةنسكلذو؛ينامكرزتلانبال"يقنلارهوجلا"هليذبعضوو«تادلحمةرشع

.اها)8هه-84

ىضترمل"نيدلامولعءايحإرارسأحرشبنيقتملاةداسلافاحتإ"باتكدحبو

رداقلادبعل"ءايحألالئاضفبءايحألافيرعت"باتكهشماهبعضودقيديبزلا

-9,ةه-



نمءالمالا"باتك-روكذملاباتكلامامتدعب-شماهلابوءيولعاب

ةنس«ةرهاقلابةينميملاةعبطملارشننموهويلازغلافينصت"ءايحألاتالاكشإ

.دحاويفبتكةثالثوهف؛ءازجأةرشعففنصوم857١

نمدبزوتاريرقتهشماهبفهيوبيسنامثعنبورمعل"هيوبيسباتك"امأ
ديعسيبأحرش -ةفيحصلالفسأبو«يفاريسلا حرش-ةريغصلاةدعاقلاب

ملعيفبدألارهوجندعمنمبهذلانيعليصحت"ىمسملادهاوشلا تازاحجب

رشننموهو؛يرمتنشلافسويهفلؤمل"برعلا ةيريمألاىربكلاةعبطملا

يلعةيانعلاحرش"هعمرِشنف«ىفنحلامامهلا «يتربابلانيدلالمكأل"ةيادهلا

هيليو"يدنفأيدعسبويبلحدعسبريهشلافماىسيعنبهللادعسةيشاح"و

فشكيفراكفألاجئاتن"ةامسملاريدقلاحرشةلمكت يضاقل"رارسألاوزومرلا

رشننمىنانيغرملانيدلاناهربل"ىدتبملاةيادبحرشةيادهلاىلع"هعمو"«هداز

.ءازجأةرشعيف[م89/8١]«ه6١11١ةنسةرهاقلابةيريمألاىربكلاةعبطملا

عضودقفيهيشبألادمحم"فرظتسمنفلكيففرطتسملا"باتكامأ

ىلعهشماهب يفقاروألاتارمث"بيتزتلا ةجحنبنيدلايقتل"تارضاحملا

.يومحلا ةجحنبال"...قاروألاتارمثليذىلع"و تارمثليذ"و؛يومحلا
.بدحألاميهاربإنبدمحم"...قاروألا

يفوهونايحيبأل"طيحملارحبلابىمسملاريبكلاريسفتلا"باتككانهو

امه؛ناليلحناريسفتهشماهبو«ءازحأةينامث نمداملارهنلا" يبأل"رحبلا

نمطيقللاردلا"باتكو,نايح .يوحنلايفنحلانيدلاجاتل"طيحملارحبلا

-اؤكا



جيرختهشماهبعضودقفيلازغلافينصت"نيدلامولعءايحإ"باتكامأ
«يلازغلل"ءايحإلاتالاكشإيفءالمإلا"باتكهليذبعضوو«يقارعلاظفاحلا

.سورديعلل"ءايحإلالئاضفبءايحألافيرعت"باتكو

ردلا"اهنم؛طقفدحاوباتكاهشماهبعضويلابتكلانمريثكلاكانهو

نباريسفتعمميركلانآرقلاهشماهب؛يطويسلل"روثأملابريسفتلايفروثنملا

بئارغريسفت"هشماهبيربطلل"نآرقلاريسفتيفنايبلاعماج"باتكو.سابع

رخفل"ريبكلاريسفتلا"و.يروباسينلايمقلانسحلل"ناقرفلابئاغرونآرقلا

يفةيوبنلاةنسلاجاهنم"و."دوعسلايبأةمالعلاريسفت"هشماهبيزارلانيدلا

حيرصةقفاومنايب"هشماهبةيميتنبافينصت"ةيردقلاوةعيشلامالكضقن

رجحنبال"ةباحصلازييمتيفةباصإلاباتك"و."لوقنملاحيحصللوقعملا

.ربلادبعنبال"باحصألاءامسأيفباعيتسالا"باتكهشماهبينالقسعلا

نمومل"ملسوهيلعهللاىلصراتخملايبنلاتيبلآبقانميفراصبألارون"و

فاعسإ"هشماهب؛يرجهلارشعثلاثلانرقلاءاملعنموهو؛يجنلبشلا

دنسم"و.نابصلادمحم"نيرهاطلاهتيبلهألئاضفوىفطصملاةريسيفنيبغارلا

."لاعفألاولاوقألاننسولامعلازنكبختنم"هشماهب"لبنحنبدمحأمامإلا

ىلعئشفلاحرش"و نيراىلعلكلاينةينسلسلا:ةيوونلانيعبرألا

دمحم"تايربلاظعاوميفتايعبسلا"باتكهشماهبنئشفلادمحأل"ةيوونلا

ينالطسقلافيلأت"يراخبلاحيحصحرشليراسلاداشرإ"و.يناذمهلا

ةفرعمفبهذملاجابيدلاباتك"و."يوونلاحرشبملسمحيحص"هشماهب

زيرطتبجاهتبالالين"باتكهشماهبنوحرفنبال"بهذملاءاملعنايعأ

.ةحفص5٠6٠يفتوريببةيملعلابتكلارادرشننم؛يكبنتلاابابل"جابيدلا
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هشماهبيواسلانالهسنبال"قطنملاملعيفةيريصنلارئاصبلا"باتكو

يدحاولل"لوزنلابابسأ"باتككلذكو.هدبعدمحمحورشوتاقيلعت

عماج"باتككلذكو.رصنلايبأنبمساقلايبألخوسنملاوخسانلاهشماهب

نآرقلابئارغريسفت"هشماهبيربطلارفعجيبأل"نآرقلاريسفتيفنايبلا

.يروباسينلانسحلل"ناقرفلابئاغرو

يجناخلانيمأدمحمةعبطماهنيبنمناكورصميفعباطملاروهظىلاوتو
نأدعب«ةيئازتلابتكلاتاهمأنمةلاسرواباتك707نمرثكأرشنيذلا

نيدلابحملةيفلسلاةعبطملاكانهوء«ه١*07٠ةنسبلحنمةرهاقلاىلإلقتنا

ةعبطمو«ه1717١ةنسيقشمدلارينمدمحمةيرينملاةعابطلارادوءبيطخلا

,"*يقفلادماحدمحملةيدمحملاةنسلا

باتكلاتاطوطخمركذىلعصرحلاعباطملاكلتتاروشنمزيمباممهأو

ةعبطملاويجناخلاتاعوبطمنمةلقيفالإتافاشكلابنعتملاهنأالإ؛اهفصوو

.ةيفلسلا

ةيملعلابابسألالامكتساثيحنم؛عبطلارودلرحآهاحتارهظمث

عنصوًاقيقدًاجارخإثارتلاجارخإىلعةئيعملاةيئفلالئاسولاعانطصاو
ىشعألاحبص"ترشنيلاةيرصملابتكلارادرودلاكلتنمو؛تافاشكلا

ىلإيريونلل"برألاةياهن"و,م٠47١ةنسًادلحبرشعةعبرأيفيدنشقلقلل"
ءزخلاردصوبتاريلعةقفنىلعيناهبصألل"يناغألا"وءرشعنماثلاءزجلا

سراهفلاعنصولوصألادادعإفةلماكةيانعبىظظحوم470١ةنسهنملوألا
ترشنو«هنمسداسلاءزجلاةياهنىلإهئازجأنمءزجلكةياهنيفةيليلحتلا

يدربيرغتنبال"ةرهاقلاورصمرابخأيفةرهازلاموجنلا"و"يبطرقلاريسفت"
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يرعملاءالعلايبأل"دنزلاطقسحورش"باتكوءهنمرشعيناثلاءزجلاىلإ

نماهريغو دقو؛بتكلا رشنوعبطباتكللةماعلاةيرصملاةئيلاتلمكتسا

,"5رادلااهرشنتمليلاءازحألا

ثارتلاةمدخيفرودتامظنملاوناجللاوتائيهلاوتارازوللناكو

روهظدعبهئايحإو :يلياماهنمو؛ةعابطلا

ةفاقثلاتارازوو«ةيمالسإلانوئشلاوفاقوألاتارازو:تارازولانم

يفةلثمتم؛ةيبرتلاويلاعلاميلعتلاتارازوو«مالعإلاويموقلاداشرإلاو
يف-ماعهجوب-ةيمالسإلاةيبرعلاتاعماجلا ةيمالسإلااهتايلكواهماسقأ

ءايحإدهاعموءاهبادآوةيبرعلاةغللامولعبةصتخملاو ضعبو؛«ةيبرعلاتاطوطحملا

يف«ةيمالسإلاوةيبرعلامولعلاخيراتدهعملثم؛ةيبرغلادهاعملاوتاعماجلانم

نمو.تروفكنارفةعماج سلجملاو«ةيمالسإلانوئشللىلعألاسلحملا:سلاجملا

مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا:تامظنملانمو.بادآلاونونفللىلعألا
نمو.ةيبرعلاةغللاعماجماهنعقثبنايلا «باتكللةماعلاةيرصملاةئيطلا:تائيهلا

.رشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةنحل:ناجللانمو

ةرمنمرثكألاهفيشكتواهقيقحتواهعبطةداعإثازنلابتكيفظحالملاو

يرصملادمحمةساردجئاتنىلإرظنلابف؛ةفلتخمرشنرودوتاهجودارفألبقنم
م146١ةنسىتحطقفرصميفيبرعلاثارتلابتكلنيرشانلانيققحمابةقلعتملا

اهنمنأوةرمنمرثكألتققًحاناونع١١9ًلاديدحًاقيقحت١55نأنيبت

دق29,98رادقمباقيقحت ةداعإ457كانهنأو.اهورشانفلتخا

يرشاننعنوفلتخمنورشاناهرشنبماق75١,4١/يأ40اهنمدحوعبط
«ًاقيقحت١١9باومهسًأايراحتًارشان١١8نأو.ىلوألاهتعبطيفقيقحتلا

نمربكألابيصنلاوهو/87,55لثمي نورشانلاامأ.تاقيقحتلاعومجم
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ةيملعزكارمودهاعموةيوغلعماجبوتايعمجوتاعماجنمنييراجتلاريغ

.9طقف»1١5,4/رادقمًاقيقحت7١54باومهسأف

ةقاخ

بيلاسأوةعونتمجهانموةددعتمفيلآتبرعللنأ-قبسامم-حضتي

نكتملحرط ةبلطاهنمدافأواهومدقًادوهجو«لبقنمةدوجوم ىلع؛ملعلا

ليهستىلعلمعتلئاسوداجيإىلإاودمعو؛مهفادهأومهسانجأومهتائففلتخم
اهنيبنمناك؛اهيفةمولعملاىلإلوصولا ةريبكدوهجتلذبمث,سراهفلا

ىلعةظفاحملل نم؛هئايحإوثارتلا اهلاومدقف؛نيقرشتسملالالخ ,هومدقام

نمناك؛اهتاعوضومىلإلوصوللوءاهيفثحبللةدعاسمتاودأاهلاوفاضأو

بتكةياهنتافاشكاهنيب .ثارتلا

ةمدخيفةدئافنمتافاشكللامثارتلابتكبنيينعملاكاردإحضتيو

مهتاساردومهتاقيقحتلييذتىلإثيثحلامهيعسلالخنم؛نيثحابلاوثحبلا
بتكلاعبطلالخنموأ«يثازتلاباتكلايفمهلمعنمءزجاهنأىلعسراهفب

عمةيئارتلا باتكلارخآيفتعضووأةصاختادلجباهلدرفأسراهفباهلييذت

ًءاوس؛اهنيعبتامولعمىلعلوصحلايفسرادلاوثحابلادعاستل؛ةرشابم

تايبأوأتامجرتموتافلؤموأ«مالعأوريهاشمو«نيفلؤمءامسألتناكأ

.باتكلابلنمصنلاقايسيفتدروةنيعمنكامأوأ«لاثمأوةيرعش

يفثحبلاىلإةيلاحلاةساردلاىعستو نماهبامميوقتو«ةيثارتلابتكلا

نعتانايبنمهعمجمتملًالصفمًاضرعةيلاتلالوصفلانمضتتو«تافاشك
ميوقتكلذىلإفاضيءاهتافاشكوثارتلابتك بتكيفةعونصملاتافاشكلل

ةيلودلافيشكتلاريياعم.ةناعتسالاوءاهيفةلوذبملادوهجلالالخنمثاّرلا

ناكمإىدمو .ةيئارتلابتكلاةياهنتافاشكىلعاهقيبطت

سووود



١

رداصملاوشماوملا

يفتابتكملا.رهامدمحم,ةدامح. ١5٠0١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.مالسإلا

.؟5ص.ه

ركفلليملعلادهعملا:ضايرلا.خيراتلاةباتكونوملسملا.ميلعلادبعءرضح.

.8/-8غ5ص.اها6٠:1«يمالسإلا

.ه4(ةفرعملاراد:توريب.تسرهفلا.دمحم«ميدنلانبا.* .١1ص

.اه١1١5١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ءابدألامجعم.توقاي«يومحلا.

.570ص:5هجم

.7١ص.قباسلاردصملا.ميدنلانبا.

اهققدواهسراهفعضو.رهوجلانداعموبهذلاجورم.يلع«يدوعسملا.

.89ص:4ج.ها17917«سلدنألاراد:توريب.رغاددعسأفسوياهطبضو

«بعصراد:تووريب.يوطعيزوفهققح.نييبتلاونايبلا.ورمعظحاجلا.

4م.ص١7١.

صا.ما557«فارراعملاراد:ةرهاقلا.يمالسإلارصعلا.يقوش(فيض.

١ه5:.

.دجنملانيدلاحالصهرشن.شيرقبسننمفذح.جروم«يسودسلا.8

1١

.55هص.م١4

.دمحأ«يرذالبلا دهعم:ةرهاقلا.هللاديمحدمحمقيقحت.فارشألاباسنأ

.١7ص:١ج.م1569«ةيبرعلالودلاةعماجبتاطوطخنملا
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١7954ه. «يبرعلاباتكلاراد:توريب.برعلابادآخيرات.ىفطصم«يعفارلا ١

. 784ص ج١:

. ص١7١ . قباسلاردصملا.ميدنلانبا .٠١

.357ص:7ج«م١194«نييالمللملعلاراد:توريب.مالعألا.يلكرزلا4

ولحنألاةبتكم:ةرهاقلا.يودعلاميهاربإبيرعت.ةيبرعلاةراضحلا.يءله١5.

.م955١«ةيرصملا .74ص

.1409-١1١٠14ص.قباسلاردصملا.ميدنلانبا5

.نيمأ«يندم٠. ج.م193515١«فراعملاراد:ةرهاقلا.هرداصمويبرعلاخيراتلا

.43١ص:؟

نبنينح.دمحأ«نايبدلا.4 ةبتكم:ضايرلا.ةيوغلوةيخيراتةساردقاححسإ

.2418ص:١جم.اه5١.ةينطولادهفكلملا

.7141725351١ص.قباسلاردصملا.ميدنلانبا4

ج.م1-91757١19178«نومأملاراد:ةرهاقلا.ءابدألامجعم.ترقاي؛يومحلا٠٠.

.الا/ص

.نودلخنبأ١ ج.اه١841١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.نودلحنباةمدقم

.”554ص١:

دهفكلملاةبتكم:ضايرلا.نيقارولامالعأرهشأوةقارولا.يلع؛ةلمنلا.*؟

.ه١©54١6«ةينطولا

.7١هص:؟ج.قباسلاردصملا.يندم.؟؟

؛مولعلاراد:ضايرلا.يمالسإلايئارغجلاثارتلا.دومحمدمحم؛نيدمحم.«4

.84ص.اها15
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ةآ

21

75

7

ثيداحألاومكحلاوةينآرقلاتالكشملايفيلامألا.مساقلاوبأءيحاحزلا.

.273730«هص.اه1407١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.ةيوبنلا

١هص:١ج.قباسلاردصملا.يدوعسملا

ءرشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةنحلةعبطم:ةرهاقلا.ديرفلادقعلا.هبردبعنبا

.4ص:١ج.ها87

.اه14.084١«ثيدحلاراد:توريب.يلامألاباتك.يلعوبأ«يلاقلا

.(ف)ص
ملعلاراد:توريب.برعلاءاملعلادنعفيلأتلاجهانم.ىفطصم«ةعكشلا

.784ص.م١97١نييالملل

مج١: ١1١4865ه. رداصراد:توريب.خيراتلايفلماكلا.ريثألانباءيرزحلا .٠٠

.؟؛ص

.86ص.قباسلاردصملا.لاس

ةسسؤملا:ةرهاقلا.بدألانونفيفبرألاةياهن.نيدلاباهش«يريوتلا

.75-8١ص.م955١ءرشنلاوةعابطلاوةمجرتلاوفيلأتللةماعلاةيرصملا

سينأةمجرت.يملعلاثحبلايفنيملسملاءاملعلاجهانم.زتنارفءلاتنزور

.تافرعديلوةعجارم«ةحيرف .م١95١«ةفاقثلاراد:توريب .١7١ص

.؟5ص.قباسلاردصملا.ملاس

.5-«ص.قباسلاردصملا.هبردبعنبا

١794«ةفاقثلاراد:ةرهاقلا.عجارملاةساردللخدم.راتسلادبعءيجولحلا

,.١-63١ص.ه

.؟ص:7ج.قباسلاردصملا.يدوعسملا

ل



دمحمةيبرعلاىلإهلقن.يرجمهلاعبارلانرقلايفةيمالسإلاةراضحلا.مدآءزتم.9

١غ.

.؛

.67

.؛؟

.1

.ا/

. 2

راد:توريب؛يجناخملاةبتكم:ةرهاقلا.يواردبلاتعفرهسراهفدعأ«ةديروبأ

ص.ه١.«ةيبرعلابتكلا 3550.

ردصملا.يومحلا.؛. .7١7ص2١8:ج.قباسلا

وبأدمحمهيلعقلعوهلوصأبهضراع.بدألاوةغللايفلماكلا.دمحم«دربملا

.ميهاربإلضفلا .١ص:١ج.ه1١ا/-ءرصمةضهنراد:ةرهاقلا

نبدمحأ«يقهيبلا ١5.5«فراعملاةبتكم:ضايرلا.ىربكلاننسلا.نيسحلا

.١١1-١١ص.ه

رشنخيراتىلإلخدم.دومحم«يحانطلا ةبتكم:ةرهاقلايبرعلاثارتلا

.ه١1٠.5«يخناخلا .774ص

.١"ص.قباسلاردصملا.يقهيبلا

؛يقابلادبعداؤفدمحمةيبرعلاىلإهلقن.ةنسلازونكحاتفم.ى«ءكنسنف.

ليلخهعحارو .١3ص.م6ءملقلاراد:توريب.سيملا

ءه17917١)١ع«"5س«دروملا.يبرعلاثارتلاةفرعمرداصم.داؤفنميأ«ديس

.(مااالال 1١75.-الص .01٠

.71/8-74ص.قباسلاردصملا.يحانطلا
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نحن

نذل

نا

ه6

داؤفدمحمءركاشدمحأقيقحت.يذمزتلاننسوهوحيحصلاعماجلا.يذمزنا.

-«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب.ضوعةوطعميهاربإ«يقابلادبع

.47ص.م1

.عساتلانرقلالهألعماللاءوضلا.نيدلاسمه.يواخسلا. ماسححيحصت

.75١ص:5ج.اه١*807«يسدقلاةبتكم:ةرهاقلا.يسدقملانيدلا

ميهاربإحيحصت.يديوسلاةركذترصتقخم.باهولادبع«ينارعشلا.

.ه495١-7:14ج.اه١159١«ةرماعلاىربكلاةعبطملا:ةرهاقلا.يقوسدلا

رشنللةيلهألا:توريب.يمالسإلاخيراتلاوقارشتسالا.قوراف«يزوف.

.م994١«عيزوتلاو .179-30ص

لامعأةسسؤم:ضايرلا.ةيملاعلاةيبرعلاةعوسوملا. :١جم.ه١5١5«ةعوسوملا

.5ا/ا7/-5075ص

ةلحب«يمالسإلافيشكتلالاحميفنيقرشتسملادوهج.راتسلادبعءيحولحلا.

ص.(ها95١١)"جم.ضايرلا,ةيعامتحالامولعلاوةيبرعلاةغللاةيلك

.اى

.اهبيترتواهتيمهأواهتأشن:هفارطأوثيدحلالئاوأسراهف.رصان«ناديوسلا.

.4ص.ه١/41١1«ةينطولادهفكلملاةبتكم:ضايرلا

.بيحب«يقيقعلا. .م١٠9١فراعملاراد:ةرهاقلا.نوقرشتسملا .١3ص

.(ه109١)لهنملا.يمالسإلاثازنلاةمدحيفنيقرشتسملارود.يماس«راقصلا.

.١١.ص

.757ص.قباسلاردصملا.يحانطلا.
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.٠هم8ملص.قباسلاردصملا8راقصلا. ١

. ” ههص.قباسلاردصملا.يحانطلا . ٠

.قباسلاردصملا.راقصلا

.ص.قباسلاردصملا.يقيقعلا .701-17.

.قباسلاردصملا .78ص

,.377541415535/سص.قباسلاردصملا.يحانطلا

.٠0"ص.قباسلاردصملا.يحانطلا.

."55ص.قباسلاردصملا.يقيقعلا

.”١١ص.قباسلاردصملا

.”74ص.قباسلاردصملا

.١ه/ص.قباسلاردصملا.راقصلا

دبع«يدادغبلا.: دبعقيقحت.برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازخخ.رداقلا

.,ص.ها١14٠05«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.نوراهمالسلا

ردصملا.يلكرزلا .74ص:7ج.قباسلا

.5ص:17١جم.قباسلاردصملا.يدادغبلا

.قباسلاردصملا.يقيقعلا .١٠ص

.قباسلاردصملا.يحانطلا

.8ص.قباسلاردصملا.يقيقعلا.

.75١ص.قباسلاردصملا

س15



.ا/ا/

272

32و32

١م

م"

1

8:

41
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84

46

ةسنف .٠ص.قباسلاردصملا.كتسنف ١ ١

ردصملا.يحانطلا. .77178741715١ص.قباسلا

:١جمه١«رداصراد:توريب.نازيملاناسل.رجحنبا«ينالقسعلا

.7ص

(ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.هلةساردوهيوبيسباتكسراهف.ةميضعدمحم.٠

.ه6 .175-١١ص

.9ص.قباسلاردصملا.كنسنف

ةبتكم:ةرهاقلا.يرهزأللةغللابيذهتمجعمسراهف.مالسلادبع؛نوراه

.ه52.01ص.اه595١«يناخلا

.97ص.قباسلاردصملا.يحانطلا

.58ص.قباسلاردصملا

ةعبطم:ةرهاقلا.ةبرعملاوةيبرعلاتاعوبطملامجعم.نايلإفسوي«سيكرس.

].(أ)ص.ها14١١“«سيكرس

.١١٠ص.قباسلاردصملا.يحانطلا

.قباسلاردصملا .07ص

ردصملا .5٠١0(09ص.قباسلا

.86-١8ضص.قباسلاردصملا

-/ا1١(-



بتكرشنبةلصتملارهاوظللةيفارجويلببةسارد.دمحمءيرصملا٠. يبرعلاثارتلا

ليربا)7ع«4س«ةيبرععلاتامولعملاوتابتكملاةلحب.رصميفةققحما

.88-ها5صما48
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تلاثلالصفلا

اهريياعموبتكلافنيشكت





تلاثلالصفلا

اهريياعموبتكلافيشكت
نعثحبلالهستلتافاشكلاترهظ ةيعوأوبتكوأتايروديفءاوس؛ةمولعملا

لصفلااذهضرعيو.بتكلاةياهنفاشكاهدحأناك؛ةفلتخملاكشأوعاونأب«ىرخأ

اهروطتراهظإوءاهنعبتكلاتافاشكزييمتوءاهنيبقرفلاديدحتل؛تافاشكلاعاونأ

ريياعمنمةيلودلاتامظنملاهترقأامو؛هبتفرعامو«هيلإتلصوامو«برغلايف

.هبجوملمعلاو؛هلمعةقيرطلصفتو«هددحت

تافاشكلاعاونأ:ًالوأ

هيفعمجتتيذلايئاجهلايعوضوملافاشكلااهنمف؛عونتتوتافاشكلافلتخت

؛فنصملافاشكلاو.ًايئاجهةبترموةنتقموةصصخمتاعوضومسوؤرتحتلعادملا

فاشكو«فينصتلاماظنلاقفوهيفلخادملاعمجتت-ًاضيأ-يعوضومفاشكوهو

.اهيفلؤمءامسأتحتهداومبترتو«فلوملا

:لثم؛ىرخأتافاشكاهنعقثبنادقف10066578010تاملكلاتافاشكامأ

تاملكلانعفشكلاىلإفدهتيلا00م002لهصعع100665صوصنلاتافاشك

قايسلايفةلادلاتاملكلافاشكو,2©ددحمقايسيفقئاثولاىدحإيفةدراولا

وأ«ةماحلاوأ«ةيحاتفملاتاملكلاىلعدمتعتيلا؛[ءودنمولآم0هماعما(111/10)

كلذكو297صنلانمءزجوأصلختسملاوأ«ةقيثولاوأ«لاقملاناونعيفطقفةلادلا

ثيح012610050انغ0086602(1617/00)قايسلاجراخةلادلاتاملكلافاشك

نعاهدحوةدرفنمسأركةلخدملاةملكلاعضوت لكاهتحتعضويمثءقايسلا نيوانعلا

اهمدختسايلاتاملكلاوأتادرفملاىلإثحابلادشرتيهف؛"”اهيلعتلمتشايلا

لعجياماذهو.تاملكلاتنمضتلاةقيثولاعوضومنعرظنلاضغب؛فلوملا

-1١9١-



ميهافمعاجرتساىلإفدهتيلاةيعوضوملاتافاشكلانعفلتختتاملكلاتافاشك

.©يلصألاصنلاتاملكوتادرفملانعرظنلاضغبقئاثولافةسيئرتاعوضومو

وأفلؤمل؛©1ة(0م1م0ع»>»ةيعجرملاتاداهشتساللتافاشككانهنأامك

5طعموتل*011860855دربشلةيعجرملاتاداهشتسالاتافاشكلثم؛نيعمعوضوم

,10ععمععنول120مولعللةيعجرملاتاداهشتسالافاشكو06

1-35هصانا1006658ةيئزجلاغيصللتافاشككانهو تافاشكلاو24016ءان1

,ةديدعتالاحمفمدخت؛0اهريغىرخأتافاشكو10066571112611081ةيددعلا

ىلعلدتو نمتقئبناةددحمتامولعم امرصعدعبةصاخبو؛اهيلإةجاحلا رصعبىمسي

.تاراقلاربعةمولعملاىلعلوصحللةيلآلاةزهجألامادختساو«تامولعملاراجفنا

ةفشكلملاةيعوألاوفيشكتلا:ًايناث
فيشكتلثم؛اهفيشكتدارملاةيعوألالاكشأفالتحخابفيشكتلافلتخمي

تامولعمىلإةراشإلاىلإفدهيوءاهمدقأنمدعييذلا12062008001عبتكلا

يفليلحتلاوصحفلابهلكصنلالوانتياماهنمف.هسفنباتكلافةلصفموةددحم

)تادرفملكشيفوأءىوتسمنمرثكأينوءًايئاجهبترتتاعوضوملخادملكش
.(تادرفمنمصنلاهنمضتيامليئاجهبيترتيأ

اهنمو؛هنمتاعوضوملالخادمجارختساوليلحتلابطقفناونعلالوانتياماهنمو
دهاوشو«لئابقونكامأودارفأنممالعألاءامسألثم؛صنلانمةددحمةيعونلوانتيام

يفةعبتملاطامنألانموهو؛ةيرعشيفاوقولاثمأوةيوبنثيداحأوةينآرقتايآنم

.ةيلاحلاةساردلاعوضوم-يمالسإلاثارتلابتكفيشكت

ليصافتلوانتىلإفداهلا؛521001نه831تايرودلافيشكتكانهو

ةيرودفيشكتىلإدمعُيدقو."”تالحملاوفحصلانمةددحمةعومجميفترفوتةددحم

- -؟1١91



:ةيندرألاتابتكملاةيعمجاهردصتيلاةبتكملاةلاسرفاشكيفلاحلاوهامك؛ةدحاو

تالحملاوفحصلليليلحتلافاشكلالثم؛اهتاعوضوميفةماعتايرودىطغتوأ

1558(8:1لثم؛نيعميعوضوملاحميفتايرودلانمددعيطغتةصصختموأ«ةيبرعلا

فيركفلاجاتنإلافاشكو151010ةيوبرتلاتالجملافاشكو61ءط706201083

.آءاطءةمبآ.1[ةضةان6تامولعملاوتابتكملامولع

مليفوركيملالثم؛ةرغصملاداوملافيشكتو«تاعيرشتلافيشكتًاضيأكانهو

.تانايبلادعاوقليلآلافيشكتلاو«شيفوركيملاو

لكشتيلايهف؛ثحبلاوةساردلاببتكلاةياهنتافاشكةسرادلالوانتتو

.ةيلاحلاةساردلاعوضوم

برغلايفاهروطتوتافاشكلاةأشن:ًاثلاث

ةينيدلالامعألابةطبترمم590١ةنستافاشكلابنييبرغلاةفرعمةيادبتناك

يلتيونأ؛"1[ملعرءتصع,طعةغ06"باتكيفدرودقف؛ةينوناقلاوةيفسلفلاو

"بىمسملا710:08780085ثرونساموتباتكحرشىلإدمع171/11ءاإل

تحتهعّضَوناكنإو-هلًايئاجهافاشكعضوو"م!نةمءط'وطةعقلاعأ115

.©181تايوتحمةمئاقىمسم

معاكةصل02لنهمةصععو02"ناونعب,5ءمطءا1"ليبوكس"لرخآباتكرهظو

لكبةيئاجهةمئاقنمضتيناكو؛م1505١-٠51١يفردصيذلا"ةعانةتءالأ

.29ةمئاقلايفةنمضملاةماعلانيوانعللفاشكبةقوبسم«باتكلاتايوتح

روهظلايفتافاشكلاتأدبيداليملارشعنماثلانرقلابدأتايادبروهظعمو

لوصولاوءاهبلطبولسأو؛تاحلطصملارايتخاةيلمعنكل؛ًاحوضورثكألكشب
تلظءاهيلإ عساتلانرقلامودقعمو.اهلةطباضسسأنوداهعضاوهاريامقفوعضوت

-



يعوضوملافيشكتلاذأ«قيثوتلاوتابتكملاةنهمففينصتلامولعروطتوءرشع
,209اراشتناواميظنتوانابثرثكأًالكش

افاشكم287١ةنس17/1ااذهه»مهلعمةاع20و16لوبكيرديرفميلوردصأو
."9ةفشكملاتالاقمللةيعوضوملحادمدجوأو«تايرودلايفةرداصلاتالاقملل

نكتمليلا-تالحلاوفحصلاتافاشكروهظنيحلاكلذذنمأدبو .لبقنمةفورعم

ملعتافاشكاهنم؛تافاشكللىرحأجذامتهسفننرقلالالخرهظو ناويحلا

,"9[ملعرع24601ءائ5ةيبطلاتافاشكلاو20010عنننا4

رشععساتلانرقلاةياهنتدهش تافاشكلاةكرحةقالطنانيرشعلانرقلاةيادبو

موقتةكرشنيركتب11/1111215!ةهه17119082نوسليوميلوسلاهماقثيح؛ةرضاعملا

جاتنإلاىلإئراقلاليلد"ناونعبفاشكرادصإاهامعأزربأناكفيشكتلالامعأب

ةنسذنم"02620625ان10ع10عنهنءد]آ.ئ[عمهطدتع""تايرودلايفيركفلا

ادلحجبرشعةعستيفنيفاشكندنليفةيكلملاةيعمجلاتردصأكلذكو,""م١0

امهبقحلأو«نيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلليملعلايركفلاجاتنإلل
جاتنإلليلودلاسرهفلام١97١ةنسو١1٠01ةنسنيبتردصأو«يعوضومفاشك

؛م5١91١ةنسىلإع١ةنسنميركفلاجاتنإلالمشًادلحمبرشعةعبرأيفيملعلا

.29تاعوضومللرحآونيفلؤمللفاشكىلعسرهفلااذهلمتشاو

تافاشكلانمديدعلادهشثيح؛فيشكتلارصعبنورشعلانرقلايمسدقو

اهضارغأعونتبتفلتخاوتعونتتاصصختلاوتالاجملاةفاكيفةصصختملاوةماعلا

.29اهيلإةحاحلاو

سايقملاددحتلةننقمتافصاوموريياعمعضوىلإةصصختمةيملعتائيهتعسو
ديحوتللةيلودلاةمظنملاتائيهلاكلتنمو«تافاشكلاهيلعنوكتنأيغبنييذلا

-غ؟1١-



هك1505220350122105102يسايقلا يفكرلشييلا؛[ماعتم2همهأ02عدصت

ةنجللااهنعقثبنملاو؛ةيبرعلالودلاةيبلاغاهنيبنمةلودنيعستنمرثكأاهتيوضع
4610/150-820101011086108تامولعملاوقيثوتلابةصاخلا:5مقرةينفلا

2739م

اهتعبطيفم975١ةنس149مقرةيلودلاةفصاوملا:تردصيلاريياعملانمو

ناونعبم154١ةنسله7مقرةيبرعلاةيسايقلاةفصاوملااهنعقثبناٍيلاو«ىلوألا

بتنونغعاهتاذةفصاومللةديدجةعبطتردصم995١ةنسيفو."عوبطملافاشك"

"0عاتصعو102طع©هماعمأ,0:عدمتماتممةصلطوعدعماماتمو04]1ملعاعو"

داوملاو«ريراقتلاو«تايرودلاوبتكللةيعوضوملاتافاشكلادادعإلًاليلددعتيهو

ةيتوصلاتالجسملاو«مالفألاو«ةينورتكلالاقئاثولالثم؛ةعوبطملاريغوىرخألاةعوبطملا

.ةيريوصتلاداوملاو«ةيئرملاو

ةيلودلاريياعملا:ًاعبار
نمةعومجبةصالخرايعملادعي تاهجودارفألبقنمتمدقىلاةيلمعلاتالواحملا

دعاوقبتحرحف؛اهعبتايلاةقيرطلاوهمدقاملوحرظنةهجوهلاهنملك؛ةفلتخم

نملمعللحصألااهنأدحو ةيلودلاريياعملافءاجاملكقيبطتنكميالهنأالإءاهالخ

ضرفتدقيلاصئاصخلاوةيعونلايففالتماةجيتن؛تامولعملاةيعوأعيمجىلع

عبتموهاملةرياغمىرخأبيلاسأذاختابوأ؛لبقنمدجوتملاطاغأوىرخأبيلاسأ
.ةداعلاب

يفءاحاملمعلانكميالف«ةساردلاعوضومثارتلابتكىلعلوقلااذهقبطنيو

بتكىلعهقيبطتو,ءفيشكتلاريياعم كلتنوكل«يمالسإلايبرعلاثارتلا ريياعملا

قئاثولاو«ريراقتلاو,تايرودلالثم؛ثارتلابتكنعفلتختةيعوألتعضُو
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تسيلةرداصلاربياعملافكلذلو؛ةيئرملاوةيتوصلاتالجسملاو«مالفألاو؛ةينوزتكلالا

نكحميلب؛اهبءاجاملهاحجتنكميال-هسفنتقولايف-هنأالإ؛ةعطاقالوةيمازلإ

نمهتاجايتحاو«ثارتلابتكصئاصخعمىشامتتدعاوقصالختساب؛اهنمةدافتسالا

.فيشكتلا

-9499مقريلودلارايعملانماهقيبطتةيناكمإىريطاقنضرعمتيفوسفهيلعو

نمءاجامعمقفتيو«ةثادحرثكألاةعبطلاو«رفاوتملارايعملاهنوكلًارظن-ركذلاقباسلا

.ةقباسىرخأريياعم

:يلياميفرايعملاففاشكلاةفيظوتددح

عم«ةمولعملاناكمفيرعتوديدحت.أ .ةلصلاتاذةمهملاتامولعملاىلإةراشإلا

:ةيلاتلاضارغألامدختثيحب؛ديفتسملاتاحايتحالةفشكملاتاحلطصملاةمءالم3

.ذيفتسملااهجاتحيىلاتامولعملادوجوىدمنعةعيرسةركفنيوكت-

.ًايئزجوأءايلكةددحمةلأسملوحتامولعمميدقت-

نيبتاقالعلاىلإةراشإلا.د .ميهافملا

.دحاوناكميفةقيثولايفةرثانتملاتامولعملاعمج.ه

.ةيعرفلاوةسيئرلالحادملابيوبت.و

نعثحابلاهيجوت.ز .(ًاضيأرظناءرظنا)تالاحإلاةطساوبةددحمتامولعم

.ديفمويجهنمماظنيفلحادملابيترت.ح
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فيشكعتلاةيلومش.*

لكبةطاحإلافيشكتلاةيلومشبلطتت يلاةزرابلاتاعوضوملا «باتكلااهوانتي

ىلعدمتعملافيثكملابناحنماهنعريبعتلاو صنلاةعيبطوةعقوتملاديفتسملاتاجايتحا

يلاميهافملافشكتهيلعو؛مدختسملاةدعاسملًاساسأفاشكلاعضويثيح؛فّشكملا

اهنعلأسينأعقوتي قحالملاوتاظوحلملاوةمدقملاهيفامهصنلايفةدوجوملاديفتسملا

تايوتحلاةمئاقوتاءادهإلاوتاحفصلانيوانعادعاميف«تافاضإلاوشماوهملاو

ريغةينمضتامولعمفشككملامدقينأنكميو«ةهباشملاتادحولاوتاصلختسملاو

يفةدوجوم لثم؛صنلالصأ .مالعأللةلماكلاءامسألا

تافاشكلاعاونأ."

عضونأالإ؛ةأزجملااهنموةدحوملااهنمف؛اهعاونأواهدادعأيفتافاشكلافلتخت

نمةلسلسعضونملضفأدحاوباتكتايوتحمدحاوفاشك كانهو؛تافاشكلا

«صنلانمةنيعمءازجأبصاخمامتهادوجو:اهنم؛تافاشكلاددعيفمكحتتتالاح

ةأزحبتافاشكدوجحوةلاحيفو.ةصاخاياضقوأنيفلؤملالثم؛ةداملابنيعممامتهاو

نسمناونععلكلثمبينأدبال ةفيظووتايوتحم-حوضوب-تافاشكلانيوانع
.فاشكلا

فاشكلاتاحلطصم.4

:يلياماهرايتخاوتاحلطصملاعضودنعاهتاعارمبحاولارومألانم
ميهافملالثمت.أ .باتكلافةدوحوملا

.رمألاجاتحانإلاعفأوأىرخأءامسأوأتافصاولاوءامسألاتاحلطصملالمشت.ب

.اهلمدختسملاةغلبوهسفنباتكلاةغلبمدقت.ِج
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.ي

يثالإ؛عمجلاوأدرفملاةغيصبءاوس؛ةدحومةغيصباهعضو. ىنعملافالتخاةلاح

.اعمامهمادختسالضفيف؛عمجلاودرفملانيب

٠.اهحيحصلاءاجحلانمدكأتلا.

ةفاضإنودىهامكعضوتةملكعأنمةنوكملاتاحلطصملامادختسادنع. وديهامكعضوتنمرشانم3

.فاشكلاةمدقميفعبتملابولسألاحيضوتةرورضعم«هريغوألصاوف

.اهدوجومدعلقنعملالالتحخاةلاحيفرئامضلاورجلافورحنمضتت.

يفتاعوضوملًاسوؤرتاحلطصملامادختسادنع. :اهنم؛لماوعىعاريففاشكلا
دحاويمرهبيترتنمضدحاوعوضوملةفلتخملاهجوألاتاذميهافملاعضو

.اهنععرفتملاوةيعرفلاوةسيئرلالخادملامادختساب

.دورولارركتمحلطصمنيودتيدافت

لحادمىلإاهميسقتقيرطنعكلذو؛لحادمللةليوطتاددحمعضويشاحت

.ةيعرف

:يليامعبتي؛فشكملاصنلافدحاوموهفملةفلتخمتافدارمدوجودنع.

تاحلطصملانملاحيودحاوموهفمنعريبعتللدحاوحلطصممادختسا

.مدختسملاتتشتىلإكلذيدؤيالىتح؛ىرخألا

تحتةدحاولاةملكللةباتكلافالتخاو«تاملكلالئاوأو«تارصتخملالاخدإ

.ىرخأأاتافدارتملانمتالاحإلامادختساعم,دحاوحلطصم

نيبقيرفتلا قيرطنعىنعملايفةفلتحملاوظفللايفةسناجتملاتاحلطصملا

نممالعألافشكت بتكنيوانعو«ةيفارغجنكامأو«دارفأ :يليامةاعارم,

.ديفتسمللةلماكتامولعمميدقتل؛ةلماكصاخشألاءامسأجاردإ
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ديحوتمدعةلاحيفامأ.هسفنفشكملاصنلايفرفاوتملالكشلابمسالاليجست-

ةلاحإمادختساعم؛دحاولكشمدختسيففشككملاصنلالخادمسالالكش

.دحوتملمأصنلالخادتدحجوءاوس؛ىرخألالاكشألل"رظنا"

مادختسامدعةلاحيفوءاهمادختساعويشةلاحيفباقلألابءامسألالاخدإ-

.اهيلعفراعتملاةغيصلابءامسألادروتباقلألا

رصانعةفاضإعم«ظحاملالثم؛اهباقلأتحتباقلأبتفرعيلاءامسألافشكت-

نمدبالةبكرملاوأةددعتملاباقلألاتاذءامسألاةلاحيفو.ىرحألامسالا

باقلألل"رظنا"ةلاحإمادختساعمبقللانملوألاءزجلاتحتاضيأاهفيشكت

.رمألابلطتنإىرخألا

وأداليملاوأةافولاخيراتلثم؛ةيحيضوتتامولعمةفاضإبةهباشتملاءامسألازييمت-

.هنهملاركذ

عمسبلكانهنوكيالىتحًاحضاويفارغجلامسالالاخدإ- 'ةهباشملاىرخألاءامسألا

.رمألاجاتحانإاهفرعيامةفاضإو

.مسالانمأزجتيالًاءزجتناكنإةيفارغجلاءامسأللفيرعتلا"لا"جاردإ-
تالالاحإلا.ه

بنجتلحلطصملابةقالعلاتاذتامولعملاىلإئراقلادشرتلتالاحالامدختست

نمةلاحاللو«يئاجمملااهبيترتيفتافدارملاركذدنعتاحفصلاماقرأركذراركت

.ةقالعلاتاذلخادملانيبكلذكو,ىرحألاةليدبلاتاحلطصملاىلإتافدارملا

:امه؛ةددحمماهملمدختستتالاحإلانمناعوندحويو

-4ذ19594١-
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رخآىلإلضفمريغليدبوأء«فدارمنمةلاحإللمدختستيهو؛رظناةلاحإ.أ

تالاحلايفاهمادختساةيناكمإىلإةفاضإلاب؛نذألارظنانانذألالثم؛لضفم

:ةيلاتلا

نونفلثم؛طقفدحاوحلطصممادختسادنع تاعوضوملانمةلمجنعريبعتلل

نونف:الثمفةيعرفلا

نونفرظناىقيسوم

اهنيحفشكملاىلعففشكملاصنلالخادمسالالكشديحوتمدعةلاحيف

نم"رظنا"ةلاحإمادختساعمهلدحاولكشمادختسا ءاوس؛ىرخألالاكشألا

:لاثملاليبسىلعكلذنمو«دحوتملمأصنلالحادتدحجو

رظنارحبنبورمع .ظحاحللا

تسيلولخدملابةلصتاذتاعوضومىلإةلاحإللمدخختستيهو؛ًاضيأرظناةلاحإ.ب

.حاضيإلادهاوًشاضيأرظناحاضيإلادهاوشحرشلثم؛هلةلثام نمةلاحإللو

لثم؛ًالومشلقألاحلطصملاىلإًالومشرثكألاحلطصملا :ةيلاتلاتالاحلا

.برعلالئابقاضيأرظنابرعلا:لثم؛صنخألاىلإلمشألانمو«صاخلاىلإماعلانم
مالكلاملًعاضيأرظناةفسلفلاملع:لثم؛عورفنمهيوتحيامىلإجهنملانم

.تاتابنلاًاضيأرظناتابنلاملع:لثمةسوردملاءايشألاىلإجهنملانم

.نارفألااضيأرظناخبطلا:لثم؛اهيفةرثؤملالماوعلاوةطشنألا
.قراوزلاًاضيأرظنانفسلا:الثم؛ةلوهسباهنيبقيرفتلامتياليلاةبراقتملاءايشألا

اهضعبةطبترملاءايشألا ْ.مفلاةحًصاضيأرظنامفلا:لثم؛ضعبلا
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فاشكلاميظنت.5

:يليامىلعصرحلايغبنيهيلعو«هنمةدافتسالاوهتيلعافىلعفاشكلاميظنترثؤي

.لقتسمءزجوأدلجمفهنعًالصفنموأفشككلاباتكلارخآيففاشكلاجاردإ.

ريغناكنإهمادختساوفاشكلادادعإةقيرطحرشيديهمتوأةمدقمعضو.ب ؛حضاو

كلذوهمادختساو؛فاشكلاىلإعوجرلاةيفيكلاحيضوتةمدقملانمضتتثيحب

امحرشب نمفشكملاهمدختسا هجهنمفهكلسامو«تارصتخموءزومر يعابطلا

ىلادعاوقلاوأريياعملاىلإةراشإلاو.هفيشكتنمفدمملالثم؛رمألاجاتحانإ

.همدختسايذلاعقاوملاددحمةيعونواهنميأىلإعوجرلاةلاحيفاهبناعتسا

ةحفصىلعباتكللنيفشكملاءامسأجاردإ.ج .فشكملاباتكلاناونع

يففاشكلاعضو. ضعبيفصنلامدقتينأنكمملانمو«باتكلارخآ ؛نايحألا

ىلعدلجبلكةياهنفةقحلمتافاشكلاعضوتتادلحملاددعتملاباتكلاةلاحفو

غم

راجناونععضويًالصفنمفاشكلاناكنإف.لصفنمدلحباهصصخيدقوأ«ةدح

لكلراحناونعهلعضويًالصتمناكنإو«ةحفصلكيف"باتكلاناونع"لثمي

ف"فاشكلاعون"لثعيةحفص -لخدمللسيئرلالاحملاعضوواهطسو رخآولوأ
ةهجلاوةحفصلاهجونمىنميلاةهجلايفةحفصلاكلتيف-فاشكلللدم

رهظنمىرسيلا .ةحفصلا
ناكاذإامأ.قسنلاويلاتتلاسفنبفاشكلاوباتكلاصننيبميقرتلاعباتت.ه

فورحلاوأةينامورلاماقرألالكشذختيةلاحلاهذهيفقصنللًاقباسفاشكلا

نعًافلتخمنوكيلةيبرعلابتكللةيئاجهلا .صنلليساسألاويلصألاميقزتلا
.فشكملاباتكلاتايوتحمةمئاقفتافاشكلاتاحفصماقرأليجست.و
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ىلع؛ةدمعألاضرعوطخلامجحنيبقيسنتلاو(طنبلاوأ)طخلاحوضوةاعارم.ز

عمفاشكلالدمدحاولارطسلايوتحينأ نمرثكأوأنينثا .عقاوملاتاددحم

رطسنمرثكأفاشكلالخدمىضتقانإو نماهدنعدبالفدحاو مادختساءاغلإ

نعلحدملللصفلا .عقاوملاتاددحم

لحادملابيترت.ح

مدختسملاماظنلاناكأءاوس؛فاشكلايفاهتميقزومرلاوفورحلل فيشكتلل

:يلياملحادملابيترتدعاوقنموءايلآمأًايودي

بحيةيناموروةيبرعماقرأبأدبتيلالخادملا- لبقاهعضووءاهبيترت يئاجهلابيترتلا
.يساسألا

نملضفأةنيعمةفاسمكرتدعبولاترطسيفةيعرفلالخادملاعضوةقيرطدعت-
ديفتسملالبقنماهعملماعتلاةلوهسلكلذو؛تافاسمكرتنودًايلاتتمهحاردإ

يفنكلو؛ةعرسوةلوهسرثكأةقيرطباهصحفو يداصتقالابناجلاةاعارمةلاح
.اللصاوتملابولسألااهنيحلضفيةيعرفلالحادمللةريغصةحاسمريفوتل

نيبلصفلاددحتىلايهفربكأةميقميقرتلاتامالعلنوكتاهدنعو لحدملا

لثم؛كلذلةددحمميقرتتامالعمدختستو«يمرحهلابيترتلايقهليلاتلاىوتسملاو

عضوعملخادملليعرفلاثلاثلاىوتسملاديدحتل"١("نيسوقلاكلذكو"4"

.هتحترطس

يفًالمكملخدملاناكول- سيئرلالخدملاةباتكةداعإفشكملاىلعفةيلاتلاةحفصلا
راصتخايأوأ"عبات"وأ"لصاوتم"ةملكاهعابتاباهنعةعرفتملاوةيعرفلالحادملاو

.نيسوقنيبعضوياهيلعلدي
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فصتلًالثم"()"ساوقألاكلخادملاعمميقرتلاتامالعمدختست- لخدملا

.هصصختو

.نيعمفيرعتوأديدحتبحلطصمطبرةلاحيف"«"ةلصافلامدختست-

ماظنوةيجهنميفرثؤتالولخادملانماءزج"اضيأرظناءرظنا"تالاحإلادعتال-
.اهبعباتتملايئاجهلابيترلا

عقاوملاتاددحم.ط

دنعصرحلايغبنييلافيشكتلاتايساسأنماهنوكلعقاوملاتاددحمةاعارم

؛اهتاعارميغبنييلارومألانمو؛هتدئافوفاشكلاةمدخىلع.رشابملااهريثأتل؛اهعضو

:يليام

.هسفنباتكلاعقاونمتاددحمعةرشابملاةراشإلا-

عقاوملاتاددحمنأنمكلذريغوأةينمضًابتكيوحيباتكفيشكتدنعدكأتلا-

.اهنيباميفطلخخوسبلنودعقوملاىلإًالعفريشت
نعلخدملالصف- كرنبوأ«ةفاسمكرتعمةلصافعضوبءاوس؛عقاوملاتاددحم

ببستالىرخأميقرتةمالعيأمادختسابوأ«نيتفاسم اكابرإوأءاضومغ

«ثادحألاوأءرطسأللوأ«تارقفللفشكملاصنلالخادتاميقرتدوحوةلاحيف-

.فاشكلايفتاددحملاكلتمادختسانكمياهريغو؛عطاقملاوأءلوصفلاوأ

لثم؛فشكملاباتكللنيميقرتنمرثكأدوحوةلاحيف- ةينامورلاو«ةيبرعلاماقرألا
.تاددحملاكلتنيبزيينأفشكملاىلعفًالثم

ديدحتكةراشإلانمدبالةلصتمةلسلستمتاحفصيفدحاوعوضوملوانتدنع-

.55-7:يلاتلالكشلاباهرخآىلإةمولعمللدورولوأنمتاحفصلاعقوملظ
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:لشم؛ًادجةليوطلاماقرألاةلاحيفالإهراصتخالمقرلانمئشفذحردجيال-

٠١٠٠٠١ 1١٠٠٠١15-١97:ةيلاتلاةقيرطلاببتكيف5..١٠٠-0”

نيبلصفلل"."ةلصافلامادختسا- يفتسيليلاةفلتخملاعقاوملاتاددحم لسلست

؛لصتم .3421421558:لثم

ةرورضفشككملاىريدقفاهريغنمربكأةيمهألكشتعقاوملاضعبتناكاذإ-

اداوسدشأوأءربكأيعابطفرحمدختسيف؛اهريغنععقاوملاكلتىلعديكأتلا

.8٠ءالو-الالىلا"«41/:لثم؛اهيلعةلالدلل

وأءلوادجيفصنلاجراحةدوجوملاتاحلطصملاوتاعوضوملاضعبكانه-

ءاهلبقفرحعضووأ«نيسوقنيبوأ«ةلئاماهعضوباهيلعديكأتلاداريدقشماوه

يفةمولعملادوجوىلعةلالدللفورحلامادختسافشكملاىلعيغبنيوءاهدعبوأ

"خ"«لوادجلل"ج"فرًحالثمفشماوهوأطئارخخوألوادج "ه"«طئارخلل

.شماوهلل

ةدمعألا.ي

لعجنكمي نمرثكأدوجوةلاحفو؛ةثالثوأنيدومعوأدومعيففاشكلا
يففاشكلكأدبينأبجي«ةدمعألانمديدعلادوجوو«باتكللدحاوفاشك

هبةلقتسمةحفصفاشكلكلصصخبتي:يأ؛امهلةلقتسمةدمعأبوأةلقتسمةحفص

يفةحفصلاسفنيفةيلاتتمتافاشكلايتأتثيحبةيقابلاتافاشكلاعمجمديالف.هلثمت

نيوانعاهعضووتافاشكلانيوانعراصتخابىصويوءاهلقباسدومعةياهنوأاهطسو

لكعضوتًأدجةليوطلاتافاشكلاةلاحيفو؛:ةدحىلعةحفصلكسأريفةيراج

.ةديدجةحفصوأديدحدومعىلعةيفشكلالخادملانمةيئاجهةعومجم
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تافاسملا.ك

مادختسالهستوةنيعملئالديطعتلتافاشكلاميظنتيفتافاسملامدختست

:اهنمهتمدخوفاشكلا

نيبغرافرطسكرت- ميسقتوأءلصفوأ«بيترتيأنيبوةيئاجحلافرحألا
ريغوأ,يئاجه .يئاجه

.ديدجرطسيفاهنعةعرفتملاوأةيعرفلاوأةسيئرلالخادملالكعضو-

تاغارفلاكلتكرنتواهنعةعرفتملاوةيعرفلالحادملالبقةغرافةيقفأةفاسمكرت-

مدعةلاحفكلذو؛اهليلاتلارطسللانلقتنااملكًاقمعرثكأيدعاصتلكشب

ةفاسمنمرثكأةفاسمكرتدعبيلاتلارطسلايفأدبتفهسفنرطسلافناكمدوحو

لحدملا طنبا7<ةصوب١١5-مسا:5-(١2)مإ"١بردقتويعرفلا

:وحنىلع؛"رطسلكل
نبنينح قاحسإ

+ديحوتلاهتلاقم4١«/5ءابطألاناحتماهباتك«4١/*ءربلابابسأيفهلوق

.؟غ5/

ةيعابطلافورحلا.ل

نكي (ةريبكلا«ةريغصلا«ةقماغلا«ةلئاملا)اهعاونأوةعابطلاماجحألكمادختسا

امدنعو«لامعألانيوانعلثم؛اهزييمتلوةيعرفلاوةسيئرلالخادملانيبةقالعلاحيضوتل

.اهتحتةريثكةيعرفلخادمنمضتتوةليلقةسيئرلالحادملانوكت

ةقاخ

ثارتلابتكةياهنتافاشكىلعهريفاذحبةيلودلاريياعملايفءاجامقيبطتنكمبيال

صئاصخو«ةماعةيبرعلاةغللاةعيبطتافصاوملاكلتلهاحببسبيمالسإلايبرعلا

ط1م8



فيشكتللاممإوبتكلاةياهنفيشكتلًاساسأعضوتملاهنوكو:ةصاخثارتلابتك

.بتكلااهيفاهبتامولعملاةيعوأعاونأفلتحمل

قفتيامل-ًاقباسركُدامك-ءاقتناةليصحناك-انه-اهنمطاقننمدروامو

عمىشامتتةلثمأداريإبةيئارتلابتكلاصئاصخخعم .اهعقاونموةيبرعلاةغللاةعيبط

فةعبتملاقرطلاىلعفرعتلايرورضلانمناكةفصاوملاهيلعيهاملةجيتنو
بناجأنيرشانلبقنمىرخأقرطتعبتاثيحاهنمةدافتسالاوبتكلافيشكت

عمقفتتاهنكلو«ةفصاوملايفءاحامعمقفتتالدقنيقرشتسموبرعنيققحمونيثحابو

وةعيبط .اهتاحايتحابسانتوةيثارتلابتكلاصئاصخ <6

-١5-



رداصملاوشماوهلا
ةبتكم:ةدج.تامولعملاعاجرتساضارغألفيشكتلا.يحتفدمحم,يداهلادبع١.

58ص.م945١«ملعلا

2.آ.مهعاعإ»,ط>عمصت5©اكدعطقعاذطقتم.ة1ةعهمئللقم11ءانمضققإل01

1ملمرتمهأتما1ءءطصم]معو,180.220.آمج0ه8:5[دعصتتللفتت2؟عوو.,1985,

1.16

.75ص«قباسلاعجرملا,يداحملادبع.*

.؛4 .ثيدحلاونآرقلاصوصنيفاهتاقيبطتوصوصنلاتافاشك.ناميلسيلع«عنيوصلا

"ع«/سةيبرعلاتامولعملاوتابتكملاةلحب .هص.(اه017٠154١)

ضعبيففيشكتلاتايلمعتاقيبطت.بيسوهتيكرامولضافءمظاك.ه تابتكملا

يفتامولعملازكارمو تامولعملازكارميففينصتلاوفيشكتلا:يف.قارعلا

دهفكلملاةبتكم:ضايرلا.تاشقانموةودن:ةيبرعلا .١554صءه١4١5«ةينطولا

. ص١١5 . قباسلاردصملا.مظاك .١

01.7مءاقمل,آئهده1ل8.ةصلخنه(01عبءاقصل.81250011110110

هملةطوانهعاتمسع.ااا]عامص:ااطءةمتعداتصلتسلاعل,[1ضع.,0,1983

8.افتعال,8.0لهدصمم.[ملعالمع,اطعثنأ05:ذن0ان10ع1210لعءانلسع01

80هاكهسا2ءتملتعملد.20م0.ءل.اطمملمم:0ءم1ععذللاعم»©اآتمكتم
68,1980.

دطدنتأ.1م0ءعتتمعتطةلصعأم]ع5, سوطمتت,1[.ةض0ل8طتتطقمعواتهعطفل 9و.(نطقل

220عمعووي2001عاق.(021هان12:اطع1770210:ءوو,1,1984

م1همعلنم01]أطءةنقل 10.[هاطسمم,لمطم.“12لعز,12ء>عء,1ملعدوتمسع”.طصعإل

هملآ[م1مدموأم502ءلعمعع.81عجبالمعأع3/1دنععأ1آ0ءالععتر8.701.11.1974.

209

11١اكنطتت,و521612.ا[كنطت,2ةلعاعأو5."فةطوانمعاتقع120320لعءدتسع“*.701

طمعءاممعل1ه01]راطءقضتةمل1ه105[56127165161166101202ع350.5.©

تاعمعم:خدعماعدماراطءقضن3ققوو0ع2,1993.126101

.دمحأءردب5 يفتامولعملارداصم .ه١.4١51خيرملاراد:ضايرلا.ايجولونكتلاومولعلا

.66ص

ا



0طهلىهطمتتاوةملنطقتهطدتتت,هم.ءاأم.,14.2.١

.قباسلاردصملا.دمحأءردب.:

01هىدطمتأاونةملنطقهطوتألم0م.ءاك.هض.,612.2

رايتخاواهتاعوضومديدحتلقئاثولاصحفقرط:فيشكتلا.دمحأداؤف«ليعامجإ.5

ةيسايقلاتافصاوملاعورشمىلعقيلعتوبيرعتءامهلةبسانملافيشكتلاتاحلطصم

ص.(ها٠14١.05)١ع«”س«ةيبرعلاتامولعملاوتابتكملاةلجم.55751مقرةيلودلا

,لءاللك

-18-



عبارلالصفلا
بتكلافيشكتيفةيبرعلاتاهاجتالا

ةيثارتلا





عبارلالصفلا

ةيثارتلابتكلافيشكتيفةيبرعلاتاهاجتالا

لدتسيبتكلاسراهفلرداوب-ةمدقتملاةيمالسإلاروصعلايف-ترهظ

ىلإاهئارونمنومرياوناكمهنأىلعو؛اهتايلوأبنيملسملاةفرعمىلعاهب

رسيتقرطعجمأاهيفاوجهتناذإءبتكلايفةمولعملاىلإلوصولاليهست

"هباتكف(ه0٠5“ةنسىفوتملا)ريثألانباهكلساماهنمناك؛اهمادختسا

انه:دصقي-اهلتدرفأو"هلمعةقيرطًاحراشهيفلاقيذلا"لوصألاعماج

يف-ثيداحألايناعم كلتهيفتببثأابابباتكلارحخآ ىلعةبترميناعملا

نماهعضومركذاهئازإو«باتكلاشماهيفةروطسمثتابأفورح

,29"باتكلاباوبأ

-ةسرهفلانأالإ ىدلةفورعمنكتمل-رصاعملااهموهفمي لبقنيملسملا

ىلإفدهتتناكاهنأل-ةعابطلاروهظرصع-يداليملارشعسماخلانرقلا

.ةنيعمةلأسموأهنيعبعوضومىلإةراشإلل؛تاحفصلاماقرأىلإةلاحإلا

نمنوقرشتسملاهمدقامىلععالطالاوةعابطلاراشتنادعبو ءايحإللامعأ

-يمالسإلاثازنلا نميناثلالصفلايفاهركذءاجيلا تقئبنا-ةساردلا

هقيقحتقيرطنعثارتلابتكةمدخيفةيمالسإوةيبرعتالواحمودوهج

نميتوكحارلائميملازيزعلادبعهعنصاماهنيبنمناكهفيشكتوهرشنو

«يدادغبلل"برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازخ"يفةدراولابتكللسرهف

ديلقإ"هامسو,م9117١/ء«ه41١1ةنسباجنبلاةعماجةعبطميفهرشنو

يفيدادغبلارداقلادبعاهركذلابتكلاسرهف«وأ«"ةنازخلا ةنازحخهباتك

امو.22"بدألا نبىلعل"تاهيبنتلا"فهلمع اهلدجوأف؛ةزمح ؛تافاشك

-١4١-



تسرهفو«لالخإالبمساقلايبأذحآمناظموةغللابيرغتسرهفتنمضت

هعنصكلذكو.رعشلارئاغنموهاموأاهباحصأركذتملفاوقو«ءارعشلا
يفلضافلا"باتكلةحفص74يفتءاجتافاشكةعستل يبأل"بدألاوةغللا

.دربملاسابعلا

بلوبدألاةنازخ"لىرخأسراهفعنصباشابروميتدمحأماقكلذكو
ثاىلعتلمتشااهنأالإ"ةنازخلاحاتفم"اهامسيدادغبلل"برعلاناسلبابل

سرهفاهنيبنمناك؛ًاسرهفرشع ىلعئيعلاحرشو«ةنازخلابةدراولاءارعشلا
اذهنأاشابروميتركذو«ةنازخلايشاوحبعوبطملاةيفلألاحورشدهاوش

نمسرهفلا يفهنذأتساهنأوءيديوجعضو مل"لاقو«ةنازخلاسراهفبهقاحلإ

هيفرّيغأ .27"قرشملابةفورعملاماقرألاىلإهماقرأليوحتىوسًائيش
ناكدقف؛ديجلاقيقحتلاوقيثوتلابابسأدحأبتكللفيشكتلاناكاملو

دمحمدمحأقيقحتبيعفاشلاسيردإنبدمحممامإلل"ةلاسرلا'باتكروهظ

نًمامامتةديدجةلحرمءدبباناذيإه١ةنسركاش يبرعلايملعلارشنلا
عنصاهنميلاقيقحتلاوقيثوتلابابسألكللمكتسملا دقف.التافاشكلا

مالعألاوميركلانآرقلاتايآتلمشاهلسراهفركاشدمحمدمحأعنص

يفةرسفملاتادرفملاوءكلذوحنوندعموتابنوناويحنمءايشألاونكامألاو

لوصألايفهلئاسموباتكلاعيضاوموهنمةطبنتسملاةيوغللاقراوفلاوباتكلا

مهأنمةيوغللادئاوفلاسرهفدعيو.مجعملافورحىلعهقفلاوثيدحلاو

.©ةعوضوملاسراهفلا

راثآلابيذهت"باتكلتافاشكةرشعركاشدمحمدومحمهوحأعنصو

١01يف"رابخألانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمعتباثلاليصفتو

اا



رعشلايئاوقوءثيداحألاوةينآرقلاتايآلاو«ديناسألانمتفلأتةحفص

«دانسإلالاجرو؛لحنلاوفئاوطلاولئابقلاومالعألاوءارعشلاوءزاجرألاو

نمهريغو«ةيلهاجلارومأًاريخأوءبتكلاودئاوفلاوةغللاومايألاوتاوزغلاو

.بتكلا

تاحفصنيبهرمعنًماماعنيسمخىضقيذلانوراهمالسلادبععنصو

داوملاتلميرهزألاروصنميبأل"ةغللابيذهت"باتكلسراهف؛ثازتلا

"”صصخحملا"باتكلزاحرألاوراعشألاسراهفوءزاجرألاوراعشألاوةيوغللا

.ريثكاهريغوهيوبيسل"وحنلا"باتكلسراهفو«هديسنبال

فيشكتلانأدجو-ماعلكشب-ثارتلابتكتافاشكضارعتسابو

براجتودارفألاتاداهتجاوتايئرمىلعًٌءانبتلذبدوهجىلعدمتعادقاهل

ءادحاوًاجهنكلستملف؛اهقرطتعونتواهنيباميفتفلتخاكلذل؛هبنيينعمل

دوييذلاهفدهوهتقيرطسرهفملكلف نوككلذىلإفاضي؛اهنمهقيقحت

اهصئاصخيفةفلتخملاثارتلابتكةعيبطعمقفتتالفيشكتللةيلودلاريياعملا

.التعضويتلاىرخألاةيعوألارئاسنعاهجارخإواهجهنمو
فيشكتيفتعبتايلاةعونتملاتاهاحتالاضرعللصفلااذهصصخدقو

قرطنع-اهبناوجمظعميف-اهفالتحالاهيلعفرعتلل؛بتكلاةياهن

تامالعللاهمادختساوءاهعاونأبًارورموىمسملابادب؛ىرخألافيشكتلا

ةراشإلاعمءاهميوقتواهتساردمثنموءاهجارمخإبءاهتناو؛عقاوملاتاددحمو

.ةيلودلاريياعملافءاجامعمهيفقفتتدقامىلإ

مم١



تايمسملا:ًالوأ

؛ثارتلابتكيفسراهفلاوتافاشكلاىلإريشتةدعتايمسمتمدختسا
"ىمسمنأالإءاهريغودرسم«ديلقإءتبث.حاتفمءفاشك«سرهف:اهنم

اهنم؛ىرصخأغيصبدرودقوءاهيفًامادختسارثكألاوهناك"سرهف

دوجوعقوملةريشملاةيئاجحلامئاوقلاىلعقلطيناكدقو"ةسرهفوءتسرهف"
ةيبلاغىلعواهريغودهاوشوبتكومالعأنمباتككلاتايوتحمنمةمولعملا
لوادجمأ«تايوتحممئاوقتناكأءاوس؛ةيثارتلابتكلابةليذملاىرخألامئاوقلا

.شماوهورداصموأ«لاكشأ

سرهف"ىمسمعضوةردنةفشكملاثارتلابتكيفظحالملانمو

ىلع"تاعوضوملا عي-هنيعبفاشك تفلتمخاثيح-ًايفرحةيمستلا

دجنفمجارتباتكناكنإف؛هسفنباتكلاتاعوضومفالتخابتايمسملا

ناكنإو"نكامألاسرهف"دحنايفارغجلايفباتكناكنإو"محارتلاسرهف"
ريسفتلابتكنمناكنإو"ةيوبنلاثيداحألاسرهف"دحبثيدحلابتكنم

."ةينآرقلاتايآلاسرهف"هيفدجو

.ةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم"باتكًايعوضومةسرهفملابتكلانمو

"مولعلاسرهف"بتيمسثيح؛هدازيربكشاطل”مولعلاتاعوضوميف.
.©اهلعقاوملاديدحتعمًايئاجهةبترمباتكلااهركذىلامولعلافلتخمتمضو

(سراهفلاوأ)تافاشكلاعاونأ:ًايناث
روهظدعب-ثارتلابتكفيشكتبدهعلالئاوأفبلاغلاهامجتالاناك

لثم؛صنلانمةددحمةيعونفيشكتىلإوحني-ةعابطلا نممالعألاءامسأ

بفاوقولاثمأوةيوبنثيداحأو«ةينآرقتايآنمدهاوشو«لئابقونكامأودارفأ

-غغ١-



-كلذىدأيلاتلابو«ةيرعش نمةلسلسدوجوىلإ-هرودب باتكلتافاشكلا
مالعألاوةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلا-اهمظعميف-لثمت؛دحاويئثارت

-بتكلاويئاوقلاونكامألاىلإةفاضإلابءاهدوجويغبنيتاملسمانهنأىلع

نعرظنلافرصب-تدجونإ ىفانتياذهنأعم؛ىرخألاباتكلاتاعوضوم

لبقنمهنعثحبلاعقوتيامىلعدمتعملافاشكلادوجونمفدهملاعم

تافاشكعضوف؛فولأملاىلعدازنمثارتلابتكبنيلغتشملانمدحجوو

"نييبتلاونايبلا"يفنوراهمالسلادبعلثم؛باتكلاميهافملًاليصفترثكأىرخأ

«سرافنبال"ةغللاسيياقممجعم'و«يدادغبلل"بدألاةنازخ"وظحاجلل

.اهريغو«بلعثل"بلعتسلاجم"و

عاونأ«ظحاجلل"ناويحلا"باتكتافاشكتنمضتلاثملاليبسىلعف

يفمالكلاو,ههابشأوهعاونأوهسنحنايبوناويحلا «هناولأوهتاروطتوهئاضعأ

هلسانتيفمالكلاو«هررضوهعفنوهتعنصوهتوصوهحالسوهبارشوهماعطنايبو

هريغبهتقالعوهيفةعيبطلارثأوهنطومنايبو؛هرمعوهضارمأوهميلعتوهعابطو

؛عضاوملاونادلبلاوفئاوطلاو«لئابقلاو«مالعألاو«ناويحلامالعأو«ناويحلانم

اهرسفيلاةغللاو«ظحاحلااهرسفيلاةغللاو«زاجرألاو«راعشألاو«لاثمألاو

ثحابملااريخأو«ةماعلافراعملاو,برعلامايأوءبتكلاو«ناويحلاحراش

.29ةيمالكلا

دبعسراهفتنمضتو نيبال"برعلاباسنأةرهمج"باتكلنوراهمالسلا

لوألايفعمجةماعلافراعمللًاسرهفو«برعلامانصأسرهف«يسلدنألامزح

-وعمد



؛«لئاوألايناثلايفعمجو«نويلهاجلااهدبعيناكيلامانصألاءامسأ

.9رمخلا«ءباسحلا«برحلا«ناذألا:لثم؛ةيفرعملاتاحلطصملاو

تاهيبشتلاوفاصوأللسراهفعضويفركاشدمحمدمحأعمكرتشادقو

لضفملل"تايلضفملا"باتكدئاصقيفتدرويلاةماعلايناعملاورخفلاو

ءاملعلاةيغبوأرصإلاعفرىلعليذلا"باتكتافاشكنيبنمناكو«يبضلا

تافيرعتو«سرادملاوءاياوزلاو,دجاسملاوعماوجلايواخسلل"ةاورلاو
.©فئاظوو

ةعقويفةيضقملارومألاوماكحألاهبترجاميفمالعإلابماملإلا"باتكامأ

امونفسلاو«ةسدقملابتكلاهسراهفنيبنمناكيريونلادمحمل"ةيردنكسإلا

«ةصاخلاتاحلطصلملاوةبيرغلاظافلألاو«ةيبرحلاتاحلطصملاوءاهبقلعتي

ةيردنكسإلاو«سانحألاولئابقلاوممألاو«ةيوهألاوبكاوكلاوموجنلاو

."اهباوبأواهعراوشواهنكاسمواهينابمو

اشنإلاةعانصيفىشعألاحبصباتكسراهف"باتكتافاشكنيبنمو

؛تاودألاوتالآلاهيفعضويذلا"تايمسملا"سرهفرهظ"يدنشقلقلل

ةيخيراتلامايألاوءرويطلاوتاناويحلاو«تالماعملاوموجنلاوءرجشلاوتابنلاو

,"9ندعملاوراجحألاوسبالملاو«دايعألاو

ادبثيح؛بتكلانيماضمنعفيشكتلاعيونتيفاهيفغلوبسراهفةمثو

مسقللرثكأتاعيرفتعضوو«دحاولاباتكللسرهفنمرثكأُداريإًاحضاو

دجنف؛ةفلتخمىرخأسراهف-ًالثم-مالعألاسرهفنعقثبناثيح؛دحاولا

"رابخألامهنعيورنيذلاةباحصلاخيرات"باتكيف-لاثملاليبسىلع-

ىنكللًاثلاثو«ءاسنلاءامسألًاسرهفو«لاحرلاءامسألاسرهفّيسبلانابحنبال

-١45-



يناهبصألل"يناغألا"باتكيفامأ.2ءاسنلانمىنكللًاعبارو؛لاجرلانم

ممألا؛مالعألا,ناحلألاةاور«نيينغملاءدنسلالاحرءءارعشلاسرهفدجنف

ْ."9تاعامجلاولئابقلاو

ىلإمالعألاسرهفمسق؛يروبديدلاةبيتقنبال"رابخألانويع"باتكفو

:يهو؟سراهفةدع

.فلؤملامهنعىورنيذلامهو؛دنسلالاجرسرهف-

مهوقبدهشتساوأمهراعشأنمفلؤملاراتخانيذلامهو؛ءارعشلاسرهف-
.يشاوحلايفًاضرعاوركذوأءباتكلاروطسايانثيف

لئابقلللعجو؛:ةصاختابسانميفاوركذنيذلامهو؛مالعألاسرهف-

."'”هبلقتسمسرهفرئاشعلاونوطبلاوممألاو

ىمسمتحتدحاويئاجهبيترتيفًاعيمجاهعضوناكمإلابناكو

.ًالثممالعألاسرهف
؛رعشلاومالعألاسراهفئزَحدقفروظنمنبال”برعلاناسل"باتكامأ

راجشألاوتاتابنلاءامسألسرهفوءءاسنلاولاجرلانممالعأللسرهفَدِروُأف

نممجعملايفدرواملماعسرهفو«باتكلايفةدراولا سرهفو«ناويحلاءامسأ

نعامهضعبنالقتسمناسرهفهٌلعِنِصدقفرعشلاامأ.نكامأللرخآو«لئابقلل

.27تايبألافاصناوزاجرألاسرهفو«يئاوقلاسرهفامه؛ضعب

بيدأدمحملثم؛ًاديدحترثكأسراهفىلإراعشألاسرهفمسقنمكانهو

دنعرعشلاسرهفميسقتىلإدمعيذلارداجلا فداعملاداز"باتكلهتسرهف

”تايبألاءازجأسرهفو«زاجرألاسرهفو«راعشألاسرهفىلإ"دابعلاريخيده

"و,©"'”"نييوحنلابتارم"يباتكيفميهاربإلضفلاوبأدمعكلذكو.2"'*

-ذ١غعال-



امأ.تايبألافاصنأويئاوقلاوزاحرأللسراهفعضوىلإ2""دادضألا

دهاوشللويفاوقللسرهفهلدودقفيفاريسلل"هيوبيستايبأحرش"باتك

,"9يفاوقوةيرعشتايبأيهو؛ةيوحنلا
نمبختتنملا"باتكلثدحاملثمميسقتلايفديزينمكانهو مالكبيرغ

ىرخأوءزجرلاورعشلايناوقلسراهفهلتعضوثيح؛لمنلاعاركل"برعلا
."9تايبألارودصلةثلاثو«تايبألازاجعأيقاوقل

يلعيبأل"رعشلا"باتكيفف؛ضافأوءكلذىلعدازنممهنمو

تايبألافاصنأهنمو؛راعشألاسرهفيحانطلادومحمهققحمعضويسرافلا

يناعمو«يفاوقلاوضورعلاءرعشلارئارضسرهفو؛تالاحإلاوتايبألاءازجأو
."9هبلصتياموناسنإلاهنمو«رعشلا

:يليامنمضتتلاوقأللسراهفيطويسلل"عماوهلاعمه"باتكلعضوو

وأءاهقفىلإةبوسنم«بارعإلاىلإةبوسنمءرصملاحرىلإةبوسنملاوقألا
ىلإةبوسنمتاياكح«برعلانمةعومسمتاريبعت«برعلاىلإةبوسنم؛ءاملع

."ةبوسنمريغتاياكح«نييوحنوةاور
نيبتمضف؛ءامسألالخادملةعماجسراهفدوحويفنيالاذهنأالإ

عتمملا"باتككلذنمو؛ءايشأونكامأودارفألءامسأنمميهافملاعيمجاهتابنح

يفةنكمألاولئابقلاودارفألاجمدثيح؛يليبشإلاروفصعنبال”فيرصتلاف
,"9"مالعألا"ناونعهلعضوفاشك



اهصئاصخوسراهفلاعاونأ

اعويذاهعاونأرثكأنمف؛اهتثزحتوتافاشكلاعونتحضنيقبسامو
:يليام؛ثارتلابتكيفًاراشتناو

ةينارقلاتايأآلاسرهف١.

ةينآرقلاتايآلاةسرهفلقرطداجيإيفنيسرهفمللتالواحمترهظ

لبسريسيتنمهمدقتاملنيديفتسملاتاجايتحاعمبسانتتةيوبنلاثيداحألاو

نيدلابتكزيمتلو«دارفألانيببتكلااهنمضتتيلاةيملعلاداوملانمعافتنالا

فيلأتلايفةنيعمةيصوصخب-صاخلكشبثيدحلابتكو-ماعلكشب-

؛ةفلتخمتجرخف؛ةعوضوملاةيلودلاريياعملايفاهلدعاوقرفوتمدعلو«جارخإلاو

؛مهتاداهتجاواهلمهتايئرموءاهنممهفادهأوءاهيلعنيمئاقلافالتحاةجيتن

:اهنمناك

تايآعمجتثيحب؛ميركلانآرقلايفاهلسلستوروسلادوروقفوبيتزنلا.أ

بسحروسلابترتمث«ةروسلايفاهماقرأبسحبترتوةروسلك

كلذنموءامادختسابيلاسألارثكأنمدعيو؛ميركلانآرقلايفاهدورو

,""'"رابخألامهنعيورنيذلاةباحصلاخيرات"باتكلتايآلاسرهف
ربلادبعنبال"سحجاهلاونهاذلاذحشوسلاجملاسنأوسلاجملاةجهب"و

:يلاتلاكتايآلادرتيرمنلا

ةحفصلا/ءزحلا2اهمقرةرقبلاةروسةيآلا

"بمًانسحسانللاولوقو

مثةيآلافةيئاجحلافرحألابسحتبترثيح؛روسلليئاجهلابيترتلا.ب

:نملكلتايآلاسرهفيفهارنامكلذنمو؛باتكلانمةحفصلامقر

-9غ١4-



باتكو(©"يناغصلانسحلل"رخافلابابللاورحازلابابعلا"باتك

يبأل"فورحلايناعم"باتكو(9"دابعلارييدهيفداعملاداز"

بيطخلل"ثيدحلابلطيفةلحرلا"باتكو©"ينامرلانسحلا

2*يدادغبلا

يفترهظىرخأروسنمةهباشتملاتايآلامضعمروسلابسحبيترغلا.
تايآلاسرهفبترلاثملاليبسىلعف؛تاحفصلاىلإةراشإلاعم«باتكلا

تحتةعامجنبال"يناثملانمهباشتملايفىناعملفشك"باتكلةينآرقلا

اهدوجونكامأىلإريشأو"ًادبأهونمتينلو"ةيآلاتركُذمث«ةرقبلاةروس

مقرنأالإ,"ه5ةحفصمث2٠١7ةحفصتناكف؛تاحفصلامقرب

دقو«"نآرقلاظافلألسرهفملامجعملا"ةقيرطىلعةيوغللاةداملاقفوبيترغلا.

,"هيوبيس"باتكلهتسرهفدنعةقيرطلاهذهنوراهمالسلادبعجهتنا

:كلذلاثم؛"بدألاةنازحخ"و,"ظحاحلالئاسر"و

.هصىرخأبرآماهيفيلو:برأ

.١٠صاليتبتهيلإلتبتو:لتب

نيبنمجرخي:برت ."9١صبئازتلاوبلصلا

تايآلافاشكيفامك؛فشكملاباتكلايفاهدورولسلستقفوبيتزتلا.

نمرثكألةيآلادورولاحيفدمعودشرنبال"تفاهتلاتفاهت"باتكل

مث«دورولايفاهلسلستقفواهتاحفصداريإىلإةفلتخمنكامأيفوةرم
:يلاتلاوحنلاىلعاهبةيآلامقرو«ةروسلامساىلإةراشإلا

-4ذ6هىوا



٠٠١مورلا)"هللاقلخلليدبتالو"(14سنوي)"هللاتاملكلليدبتال"
٠؛8ص ١.

-٠١4(فهكلا)"ًالامعأنيرسخألابمكئبننلهلق" .١49ص1١7

.39او7505و49١ص(ا/©ماعنألا)"...توكلمميهاربإىرنكلذكو"

,2985١1ص(م87سي)"...اكيشدارأاذإهرمأامنإ"

لكشلاب"كلامنبالةيفاشلاةيفاكلاحرش"باتكلتايآلاسرهفءاحو

:يلاتلا

ةيآلامقرةروسلاةياآلاةحفصلا

3دمحتباقرلابرضف١

دمحباقرلابرضف8

دمحتباقرلابرضف

١517 ءاسنلابوقعيوقاحسإوليعامسإوميهاربإىلإانيحوأو4

06904درهمصألاوىمعألاكنيقيرفلالثم١6

عضوهنوكل؛انههركذءاجامكتايوتحمةمئاقامنإوًاسرهفدعيالهنأعمو

يفسراهفلاةمئاقنمض .تالاحلاعيمجنمجذامتءاطعإلوةفشكملابتكلا

يفميركلانآرقلاتايآسراهفبيترتقرطفالتخاقبساممظحالملاو

رومألاميقتستف؛عبتيتباثرايعمدوجومدعىلإكلذعجحريو؛ثارتلابتك

.هساسأىلع

-1١ه16-



راثآلاوةيوبنلاثيداحألاسرهف.؟

تحرحخف؛راثآلاوةيوبنلاثيداحألاةسرهفقرطيفتافالتحاتدجو

؛اهعضوةبسانماوأترانيسرهفمونيققحملةيدرفتاداهتجاةجيتنةعونتمسراهف

:اهنم؛ةفلتخملاكشأبتعضووثيدحلاسراهفتمسقف؛ًابسانمهارياهبلك

سرهفاهنم؛ايئاجهةبترمةيلعفىرخأوةيلوقثيداحأىلإميسقتلا.

سرهفيفف؛يسدقملاةمادقنبال"نيغملا"باتكيفةيوبنلاثيداحألا

:يلاتلاوحنلاىلعىتأف؛ًايئاجههلئاقمساوثيدحلارهظيةيلوقلاثيداحألا

نبسيق)...لاستغالابينرمأفمالسإلاديرأملسوهيلعهللاىلصيبلاتيتأ
9ما(مصاع

سنأوسلاحاةجهب"باتكلةيوبنلاثيداحألاسرهفلةبسنلابكلذكو

,29"سحجاهلاونهاذلاذحشوسلاما

ةئزحتعم؛ًاعمدحاوسرهفيفةيلوقلاريغوةيلوقلاثيداحأللجمدلا.ب

بيدأدمحملعفاملثمهفارطألسرهفوثيدحلالئاوألسرهفىلإسرهفلا
يدهيفداعملاداز"باتكلثيداحألاسرهفيفثيدحلاديقدقف؛رداجلا

َدَرَوَف؛هفورحلئاوأليئاجهلابيترتلابسحلوألانيعضوميف"دابعلاريخ

بسحيناثلاوءامهيفدوحجوملاةحفصلاوءزجاىلإريشأويوارلامسا
ركذرخآليباحصنمًالاؤسثيدحلاناكنإف؛ىرخألاثيدحلافارطأ

نبمكحلانع":ثيدحلثم؛يعرشلامكحلانيبييذلايباحصلاثيدح

:هلتلقفءمزمزيفهءادردسوتموهوسابعنباىلإتيهتنا:لاق؛جرعألا

دقف"...ددعافمرحملالالهتيأراذإ:لاقف؟ءاروشاعموصنعينربخأ

,"9"مرالالهتيأراذإ:يفهحردأ

ومهال



باتكيفامك؛يئاجهدحاوسرهفيفرثألاوثيدحلانيبعمجلا.ج

ثيدحلانيبعمجلا"ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعميفءانغتسالا"

؛نيسوقنيبهلئاقعضوبامهنملكزييمتىلإدمعودحاوسرهفيفرثألاو

:لثم
.(لالبلوق)يأةحيوروبأ

."9موجنلابناكإىمأىلعفاخأامفوحأ

باتكلثم؛اهفارطأبفرعياموأءاهفورحلئاوأليئاجحلابيتزتلا.د

ىلعدروأف”"يدادغبلالاعنلاةخيشم"و")7دعسنبال"”ىربكلاتاقبطلا"

:لاثملاليبس

ةحفصلا

يهمالسلاىمأنعئنوغلبينيحايسةكئالمهللنإ

عنصافيحتستملاذإ:ىلوألاةوبنلامالكنمسانلاكردأاممنإ
50

20انزلارهظيولهجلارثكيوملعلاعفرينأةعاسلاطارشأنمنإ

رمخلابرشتو

قفوبيتزتلا.ه شيواشريهزهعنصامكلذنمو؛اهنعثحبيدقتاحلطصم

هيفو"ليبسلارانمثيداحأجيرختيفليلغلاءاورإ"ثيداحألهتسرهفيف

اهنأوأءاهيفامىلعاهلئاوألديالثيداحألاضعبتناكاملو":لاق

نمتاملكتريختيننإف«تاعوضوملاةددعتم لحميفاهتلعجوثيدحلا

ىلعًانوعنوكتلثيدحلاعلطم "ثيدحلاًالثمف...بولطملاىلإلوصولا

"اوغتبا"فلألافرحيفهدحت"ةاكزلاهلكأتاليكىماتيلالاومأيفاوغتبا

-طم



تاعوضوملايهو"ىماتي"ءايلافرحيفو"ةاكز"يازلافرحينو
,259"...ثيدحلااذهبةدراولا

يفنوراهمالسلادبعهعبتايذلابولسألاوهو؛ةيوغللااهداومبسح.و

.ةيوبنلاثيداحأللهتسرهف

نيسرهفملالمعيفًاعابتااهرثكأقرطلايأبمزملانكميالهنأىلع
ناكو.مهنيبةدحاونوكتداكتةحردباهعيمجتمدختساثيح؛نيققحملاو

.اهنعنوفرصنمواهبنومزتلموءنوضراعمونوديؤموبويعوايازماهنملكل

مالعألاسراهف.*
ارظن؛ثارتلابتكيفمالعأللمهتسرهفيفةدعتابوعصنوسرهفملاهجاو

باقلألاوىنّكلااومدختساثيح؛اهريغنعةيبرعلاءامسألافالتمال
دمحممتاحوبأف؛ةفلتخمروصبباتكلافدحاولاملعلاركذُيدقف؛باسنألاو

نبا"بمهضعبو"متاحيبأ"بنيفلؤملانمددعهيلإريشي"يسبلانابحنب

.(”"تسبلا"بنورخآو"نابح

نموهو؛مالعألافيشكتيفهبراجتنمنوراهمالسلادبعركذيو

صوصخلاهحوىلع؛ةيثازتلابتكلاةياهنلتافاشكلاعضويفنيسرمتملا
عارمزحنبال«برعلاباسنأةرهمج:باتكمالعأةسرهفبتمقنيح"

لقألاىلعهفاعضأةثالثيفباتكلارهظلاهعيمجتركذوليلامالعألاةرثك

نيثالثلاونيرشعلاوةرشعلامهددعزواجتيلحرءانبأركذياماريثكوهف
ًاليوطكلذيفترظنف؛ةالولاوءارمألاوءافلخلاءانبأاميسالوءادرسمهدرسي
نعتثحبو ءانبأركذتلفغأف.باعيتسالاوزاجيإلانيبعمجتةلوقعمةقيرط

ءابآلاءالؤهماقرأركذبًايفتكم:مهؤابآركذيثيح؛مهوحنوءارمألاوءافلخلا



امأ.مهؤانبأهيفركُديذلاعضوملاهنأىلإنيمةراشإنيسوقنيبةلاحلاكلتف

امأو.ةلاحلاكلتيفتبثتمهماقرأنإفرحخآعضوميفمهدحوءانبألاركذاذإ

نيبباسنألاعضوو«ليصفتلاباهيفءانبألاوءابآلاماقرأتركذدقفلئابقلا

,499"مالاعضوملاهنألًانايبًاضيأنيسوق

نأةسرهفلابنولغتشملالواحو بيلاسأوقرطباوجرخف؛ًالولحاودجوي

يفلهسألاولضفألاوعجنألااهنأمهنمدحاولكىأر رثكأنمو؛مادختسالا

:اعويشقرطلا

دقف؛هبرهتشاامًباءدب؛ًايئاجهمالعألاءامسأبيترت.أ هبقلبصخشرهتشي

نباكهمأىلإهتبسنبرهتشيدقو«يراحبلاكهتدلببرهتشيدقو:جاجزلاك

فرعدقف©دحلاوبألامساومسالامثهتينكبرهتشُيوأ.هريغوميرم

ةفاحقنبنامثعنبهللادبعفمهانكبنيملسملابرعلامالعألانمريثك

."قيدصلاركبيبأ"بفرع

لثم؛ثلاثلافيناثلافلوألامسالاوهو؛ءامسألالئاوأبسح.ب نبدلاخ

يفامهركذدرووءامهيلعلوعمنيتقيرطلااتلكو.ديلولا الإ150ريياعملا

.لككفاشكلايفلمعلاديحوتوهمهألانأ

نممالعألاتافاشكلةفلتخمتايمسمتدحودقو دقف؛مالعألاتائف

باحصأسرهف"هيلعقلطأامكانهوءءاسنءامسأوأءلاجرءامسأنوكي

يفبلاغلاو.*7"برعلاةغلبيرغيفلسلسملا"باتكيفامك؛"دهاوشلا

يف-لاثملاليبسىلع-دجنف؛ًاديدحترثكأسراهفىلإاهتئزحتمالعألاسراهف
يفقئاثو"باتك :يه؛مالعأللسراهفةعبرأغبصألانبال"يمالسإلابطلا

,ةيفارغحلامالعألاسرهفو«ةيبنحألامالعألاسرهفو«ةيبرعلامالعألاسرهف

همه١-



مدلارحب"باتكليدو.5نهملاباحصأوتاعامجلاوفئاوطللسرهفو
ءامسأ"سرهفبيداهلادبعنبفسويل"مذوأحدممدمحأمامإلاهيفملكتنميف

بسننمل"ناثسرهفو"نيسلدملاىلعمالكلاىضتقملمهدروأنيذلامالعألا

ا,240"باسنألابهمسادرونمل"ثلاثو«"هيبأىلإ

نمةيعرفتافاشكةينامثيهذلل"لاجرلادقنيفلادتعالانازيم"باتكلو

ىلإفاضملا«هيبأبفرعنمركذ:نمنوكتيومجارتلافاشكوهدحاولصأ

اريخأو«ةوسنللىنك؛تالوهحملاةوسنلا.مسالاليهاجم,باسنألا؛مألاوخألا

.49مسنملنم
ثيح؛يناهفصألاجرفلايبأل"نييبلاطلالتاقم"باتكلةبسنلابكلذكو

نعكلذكوقرفلانعتاعامجلانعةاورلانعمالعألالصف دجوأو؛نكامألا

.2زاجرألاوءارعشللثلاثسرهفوماوقألاولئابقللرخخآومالعأللسرهف
؛هتايمستتددعتوتفلتخايذلانكامألاسرهفمالعألاسراهفنمو

جاردنباناويد"باتكفامك؛ةيفارغجلامالعألاوأءءامسألا:اهنمناكف

رئاخذلابخن"باتكيفامك؛راهنألاوراحبلاوعضاوملاءامسأو2"يلطسقلا

"هفرعو؛9"رهاوجلالاوحأيف
.0"عضاوملاونادلبلاسرهف"هيلعقلطأدقف"برعلاباسنأةرهمج"باتك

ثارتلابتكلنيسرهفملانمددعصرحنكامألاسرهفيفظحالملانمو
؛ةدعاسملئاسوىلإعوحرلاب؛ًايفارغجناكملاعقومددحيامةفاضإىلع
سرهف"هعضويفةريامعليلخءالؤهنموءاهريغونادلبمجاعمنمرداصملاك
كلذيفلوقيوهو.روظنمنبال"برعلاناسل"باتكل"نادلبلاونكامألا

ىلاةداملاقيثوتبانمق«ًايئاجهاهبيترتولقحلااذهةدامفينصتتىلإةفاضالاب"

امأ(0"2"ةنكمألاسرهف"ب"نادلبلامجعم
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لحناكو«عقاوملاونادلبلاومجارتلابتكضعبنماهيفتدرو ىلعاندامتعا

نمريثكيف-ناسللابحاصنكيملاملونادلبلامجعمتوقايباتك

-نايحألا ةملكركذبيفتكيو؛هركذييذلاناكملافرعي هيلإريشتةدحاو

نموأنادلبلامجعمنمهانذخأًافيرعتانعضودقف«لهس«لبح«نيع:لثم

نيبانرشأو؛هريغ ةحفصىلإنيسوق /١ي)اذكهتوقاينمسابتقالا
:لاثملاليبسىلعدروأدقف؛

ةنيدمىلإلخدييذلاجيلخلاةيوازيفةرصبلاةلجدئطاشىلعدلب)ةلبألا

,975/١ي(ةرصبلا

عقوملاكلذناكمهعناصفضيملفهسفننادلبلامجعملةنكمألاسرهفامأ

لاثم؛باتكلانمهعقومىلإراشأوءطقفلخدمكناكملادروأامنإو؛ةفاضإك

'كلذىلع

,961١(1)رحآلا

بتكلانيوانعسرهف.5

يفبتكلانيوانعليجستقرطتفلتما ىلإدمعينممهنمف؛سراهفلا
ىلإةراشإلا يفامك؛تافلؤملانيبسبللاةيشح؛هفلؤممساوباتكلاناونع

:لاثملاليبسىلعدروثيح"ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"لبتكلاسرهف

..91١8٠":4لئيمعلايبألةرئاسلاتايبألا

سرهفيفف؛صنلايفدروامكباتكلاناونعركذبيفتكينممهنمو
يفضايرلاراهزأ"بتكنيوانع :الثم؛دحن"ضايعرابخأ

,296نييبطرقلاةبوحأ
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فهسفنئيشلاعنّصو سرهففدروأثيح"صاونخلابدأ"باتك

:لاشملاليبسىلعدروأف«بتكلا

,99م./١ا/:ةعيشلاناعي

رعشلاسراهف.ه
:هنملكشتف؛ماسقأةدعىلإمسقناو«نيسرهفملاىدلرعشلابيترتفلتخا

يلاتلابتفلتخاوءزاجرأللثلاثو؛تايبألافاصنألرمآو«يتاوقللفاشك

يفرظنةهجوسرهفملكلناكو.هبيترتقرطوهتيمست ؛ميسقتلاوبيترتلا
ةجيتن؛رعشلافيشكتيفمهقرطيلاتلابتفلتخاو,مهرظنتاهجوتتوافتف

.ةنئقمةتباثدعاوقدوحومدع

:يليامرعشلاةسرهفلةعبتملابيلاسألانمو

نأنسحيو"نأشلااذهيفرسارتشحاربلاقو؛ةيفاقللًاقفويئاجهلابيتزنلا.أ

تببلكنمركذي ركذيمهضعبوءرعاشلاًانايحأوهنزوو«ةريخألاةملكلا
بيترتو«ةريخألاةملكلايفدحاونزونمناتيبهباشتاذإىلوألاةملكلا

اننأامك؛يرهوجهرخآويضرعتيبلالوأنألمومذماهوأىلعتايبألا

تبترنإو«ةدحاولاةديصقلاتايبأتعمتحااهيفاوقىلعتايبألاانبتراذإ

,"9"هلكتسرهفلايفةدحاولاةديصقلاتايبأتقرفتاهلئاوأىلع

تامولعملاةيمكوءًايئاحهيفاوقلابيترتةيفيكيفنوسرهفملافلتخادقو
:اهنمقرطبترهظف؛سرهفلايفةاطعملا

:اهنمف؛ًاضيأاهيففلتخادقوماسقأةعبرأىلعيئاوقلاةكرحببيتزتلا-

«ةروسكملامث«ةمومضملامث«ةحوتفملامث«يفاوقلانمةنكاسلاميدقت”<

ءالابمتخينأنكميامماسقألاهذهنممسقلكرحخآىلإفاضيو

-48ه١6-



هعبتايذلاجهنملاوهو؛ةروسكملامث«ةحوتفملامث«ةمومضملامث«ةنكاسلا

قفوبيتزتلاهيلإفاضأو"برعلاناسل"لهتسرهفيفةريامعليلخ

.دحاولايورلايفةيفاقلاسانحأ

لعجو«نكاسلافءروسكملاف,.حوتفملاف«يفاوقلانممومضملاميدقت<

ةروسكملاوةحوتفملاو؛ةمومضملايفاوقلارآيفيتأيءاهلابلوصوملا

لوصوملاىلعركذملاءاهبلوصوملاميدقتعم؛رحبلكنمةنكاسلاو

يقيسوملاسرحلاثيحنم؛اهبسانيامىلإةيفاقلكمضو«ثنوملاءاهب

راعشأيثاوقلهتسرهفيفناليسععنصاملثم«ةدحاولاةكرحلالحاد

ءالقع"باتكلهتسرهفيفدعسألارمعو,مامتيبأل"ةسامحلا"باتك

.نيسرهفملانمهريغو«2"57يروباسينلل"نيناحا

ةيفيكو؛سراهفلايفتايبألايفاوقلةقفرملاتامولعملايففلتخادقو

:يلاتلاوحنلاىلعتءاجف؛اهعضوواهبيترت

دمحأنبليلخلادنعتءاجامك؛رشعةتسلاروحبلاىلعبيترتلا-

؛جزهلاف«لماكلاف«رفاولافءطيسبلاف«ديدملافءليوطلايهو؛يديهارفلا

«بضتقملاف«عراضملافءفيفخلاف,حرسنملاف؛عيرسلافءلمرلافءزحرلاف

باتكلرعشلاسراهفيفعبتااموهو؛(''7كرادتملافءبراقتملافء,ثتحمنلاف

؛روحبلاساسأىلعةيفاقلليئاجهملابيترتلاناكثيح"نادلبلامجعم"

بيترتيفاندمتعا"رعشلاسرهفشماهيفسرهفملاهدروأامكلذتبشيو

فرحلاباهانتبثوةديصقلكنملوألاتيبلاةيفاقىلعرعشلايدحيأسرهف

نتميفاهلسلستبسح اهانتبثاةديصقلاتايبأةيقبو«ظيلغلادوسألا

-94ه١6-



وحنلاىلعوهف”"روحبلاساسأىلعوهفيدحيألابيترتلاامأ.ةديصقلا

:يلاتلا

ةحفصلا/دلحميلا رحبلاةيفاقلا

,"90م0/هليوطلاءاسَن

كلذلكيفوءرعشلابحاصو؛تايبألاددعوءرحبلاوةيفاقلاركذ<<

لكيفتاحفصلابترت راعشأةرهمج"باتكيفف؛ةدحىلعةيفاق

ىلعةيفاقلاسرهفءاجباطنخلايبأنبال"مالسإلاوةيلهاجلايفبرعلا
:يلاتلاوحنلا

ةحفصلارعاشلارحبلاتايبألاددعةيفاقلا

09١4/1١ ريفعنبدعسنبدثرمرفاولا0ُمامسلا

املثم؛ةحفصلاوءزجلاف«لئاقلامث«رحبلاداريإعم«ةيفاقلاقفوبيترتلا”<

نمبيطلاحفن"باتكراعشأيفاوقلهتسرهفيفسابعناسحإعنص

رورس"باتكو"7يناسملتلايرقملل"بيطرلاسلدنألانصغ
09يشافيتلل"سفنلا

اهيلإًافاضمروحبلاداربإعم«يورلاتاكرحىلعًايئاجهقاوقلاقيسنت
باتكراعشأيفاوقلهتسرهفيفيسلبارطلادمعثيح؛تايبألاددع

ةدرفملاتايبألانمةيفاقلاتابثإىلإيرعملاءالعلايبأل"حبانلارجز"
ىلإةعطقلكتايبأددعتبثأو,تاعوطقملانملوألاتيبلاةيفاقو

حتفلافمضلا:يورلاتاكرحىلعيئاوقلاقسنو«نيسوقنيباهبناح

و5.-



دنعفورعملااهبيترتىلعاهتايبأنازوأىلعاهنمةئفلكقسنوءرسكلاف
'يلاتلاوحنلاىلعتءاجف؛ضورعلاباحصأ

ةزمهلافرح

.07ليوط(9)أسيا
0ليوطءابإ

.295-ه00ليوط(4)ءابرغ
,"9يسدقملاةمادقنبال"يغملا"اباتكراعشأسراهفنملكيفَنْيِبكلذكو

.رعشلاسرهفيفتايبألادادعأيروباسينلامساقلايبأل"نيناحبلاءالقع'و

فامك«ةحفصلاو«ءزجلافءرحبلادورومثءاهتيئاجهبسحبيترتلا7
ىلعتءاجثيح«يلاقلايلعيبأل"يلامألا"باتكيفاوقتسرهف

:يلاتلاوحنلا

فلألافرحتحت

ىنغاهو .٠١:١(لماك)
ءابلافرحتحتو

,29517١:(براقتم)بطخلل

ركذنود-اهئارعشركذعمًايئاجهةيرعشلاتايبألايفاوقلبيترتلا<<

؛نيلوهحملانعاهولئاقفورعملايقاوقلااهيفمدقو-تيبلاردصوءرحبلا
."9يميتلاىنثملانبرمعمل"نآرقلازاحم"باتكلثم

ناصربلا"باتكيفرعشلاسرهفعضودقفنوراهمالسلادبعامأ

:يلاتلالكشلابظحاجلل"ناحرعلاو

لئاقلاةيفاقلا

.098دربنبراشب:ءاسفن

-1١51١-
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نمءزجيءدبلاعم؛ايئاجهقفاوقللبيتزتلا- تفلتخادقو«تيبلاردص

:يليامكتءاجف؟بيترتلانمعونلااذهقفوةاطعملاتامولعملا

هدوجوناكمىلإةراشإلاعم؛هرخآنمءزجوتيبلاردصنمءزجداريإ<

نمراتخملايفصاوخلابدأ"باتكيفرعشلاسرهفلثم؛باتكلانم
ثيح؛يبرغملاريزولل"اهمايأواهباسنأواهرابحأوبرعلالئابقتاغالب
:يلاتلاكهسرهفءاح

."75980:0بيصخبينوتأذإتلقدقلو

نمضهدحجاوتناكمىلإةراشإلاو«هتايبأددعوهزجعوتيبلاردصداريإ

,"9"راصبألايلوأةركذتورابخألافئاطل"باتكلثم؛باتكلاتاحفص

ءزجلاىلإةراشإلاورعشلالئاقورحبلاوةيفاقلاوتيبلاردصداريإ
:دربملل"لماكلا"باتكيققبطامكلذنمو«ةحفصلاو

ةحفصلاءرجلالئاقلارحبلاةيفاقلاتيبلاردص

.7”١ةبدننبشافخعيرسءاروءيشلسيل

901١:١".كلامنبيع202ليوطءانفغلبأ

ريخيدهيفداعملاداز"باتكلهتسرهفيفرداجلابيدأدمحملعفكلذكو

2"يطاشلل"تاداشنإلاوتادافإلا"باتكيفهسفنرمألادحنو,(""دابعلا

"ضايعرابخأيفضايرلاراهزأ"باتكلراعشألاسرهفنمسماخلاءزجلاءاجو

:يلاتلاوحنلاىلع؛يناسملتلل

ةحفصهلئاق2رحبلاةيفاقلا

م١ يتالكملاليوطءادلا0.ىتأ

١518 لاّقعنبافيفحهئاقلتا0.00امنيب

(©9غمةلودلاعيفر ليوط بذاوكلا.......فيهاو
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رعشلاسرهفيفامك؛تايبألاددعاهيلإًافاضمةقباسلاتامولعملاداريإ<

0يناوريقلاقيشرنبال"هبادآورعشلانساحميفةدمعلا"باتكل

عم؛رعشلالئاقوةيفاقلاوتيبلاردصداريإ<< نمهدوجوناكمىلإةراشإلا

؛روظنمنبال"برعلاناسل"باتكنميفاوقلاسرهفلثم؛باتكلا

:يلاتلاوحنلاىلعءاحدف

صاجرعاشلاةيفاقلاردصلا

ةيحوبأاعباخم...نآبح .م65/١١ يريمنلا

نبسيقاهءاطغ...تنكو 9١94/١17". ميطخلا

بابللاورخازلابابعلا"باتكليفاوقلاسرهفدرواهسفنةقيرطلاىلعو
)08(

ءافلافرح:رخافلا

نمءزجداريإ< نملوألارطشلا ناكمىلإةراشإلاو«ةيفاقلافتيبلا

,"994:ءاكذلا...هتلأسامامإاي

ددعركذمث*الماكتيبلوأداريإ- مقرىلإةراشإلاو؛هلئاقوتايبألا

:"كسانملا"باتكيفرعشلاسرهفيفءاجدقف؛ةحفصلا

(*"798.9ةئيطحلا(؟)ابشنوأجرخلايفهبشيعنًالم ًاقداصتنكنإانلتسمتلااله

تيبلاردصورحبلاركذنود-ةحفصلاوءزجلامث؛طقفةيفاقلاجاردإ-

ليبسىلعدروأف"ةيرصبلاةسامحلا"باتكسرهفمهعبتااموهو-لئاقلاو

:لاثملا
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.59١:ءامجع

.66١:ءاجهلا

#1١ءايجلا ,١:

.طقفلوألاتيبللالءاهلكةديصقلايقاوقلبيترتلا-

ضارغأيفءاجملافورحىلعةبترماهتاءادتبابتاعوطقملاودئاصقلاداريإ-

لرعشلايفاوقسرهفيفدروًالثمف؛رعشلاهيفليقنمركذعم«رعشلا
:ةزمهلافرحتحت"مامتيبأناويد"

حدمب-ريثكنيدساحلانإدمحأأ .8١7صء”جدواديبأنبايضاقلا

.740ص4حجينابيشلاديزينبدلاخيثري-دلادعبدلاخينأهللاأأ

ىرنو.لقتسمسرهفيفةديصقلانعزحرلاوتايبألافاصنألصف.ب

"ةسامحلا"لثم؛بتكنمهققحاميفبولسألااذهعبتينوراهمالسلادبع

زاحرألاسراهفتءاحجو.يدادغبلل"بدألاةنازخ"و«يقوزرملل

:ةيلاتلاةئيلاىلعروظنمنبال"برعلاناسل"لتايبألافاصنأو

.صاجرعاشلاتيبلافصن

نعحابصلاىدبأ ,.””عولل)ذجاجعلا2افصخأميرب

فصنركذثيحنم؛تايبألافاصنأسراهفيفلخادملاتتوافتدقو

بتر:كلذنمو؛رخآىلإفاشكنمافلتخمءاجف.هرحبديدحتوهلئاقوتيبلا

«تايبألافاصنأيروباسيتنلامساقلايبأل"نيناجملاءالقع"باتكفاشك

ناكمىلإراشأمثرحبلاف«تيبلافصناهيفنيبوءالقتسمًاسرهفاهلعضوو

كانهو.9"رابخألانويع"باتكيفجهّتنااموهو.9*2نيملابهدوحو
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باتكلثم؛باتكلانمهناكمىلإةراشإلاو«تيبلافصنبيفتكافاشك

."*9يطفقلاريزولل"ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ'

؛تايبألافاصنأاهبتدرويلااهسفنتافالتخالازاجرألاتذحأدقو

ناهربلا"باتكلزاجرألاسرهفيفامك؛هلئاقوزجرلاركذبيفتكاامكانهف

لعفاملثمتببلاردصهيلإفيضأاماهنمو.””يشكرزلل"نآرقلامولعيف
(*)"دابعلاريخيدهيفداعملاداز"باتكلهتسرهفيفرداجبيدأدمحم
.ىرخأتافاضإيأنود؛طقفزحرلاركذنمكانهو

ناويد"باتكسرهفيفف(تاعوضوملايأ)رعشلاضارغأقفوبيتزنلا.ج
:يليامدرو"مامتيبأ

[حيدملا]

.كلذىلإامولزغلف'"9...ءابلاةيفاق

يفاهدوروبيترتبةلماكتايبألاركذ.د نمبلطتيلمعلااذهلثمو؛صنلا

.فيشكتلانمةدافإلانمنكمتيلًاتقووًادهجئراقلا

دنعترهظدقو ؛اهللولحداجيإنوسرمتملالواحتابقعرعشلافيشكت
نيبنمناكف«طقفهنمةعطقوأهزجعوأتيبلاردصصنلايفركذُينأاهنم
«يفاوقلاسرهفيفهعضو-هتلمكتققحملاةفرعملاحيف-ةذختملاتاءارحإلا

دهجىلعةلالدلل؛يورلاةملكراوحي-ًالثم-ةمجنلاكةمالععضوعم
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يفققحملا اذإالإتايبألافاصنأسرهفيفاذهلثمعضيالف.تيبلالامكإ

نعققحملازجع بوسنمريغتيبلاناكاذإمزلياذهلثمو.هتمتتىلإءادتهالا

؛ةفلتحملارداصملاىلإعوحرلاب؛هبحاصىلإهتبسنققحملاعاطتساوءلصألايف

ىلعةلالدلل؛نيسوقنيب-ذئنيح-يقاوقلاسرهفيفعضويرعاشلامسانإف

يفةبسنالبناكهنأ ,00لصألا

؛هدوروةقيرطو«رعشلاةسرهفيفةفلتخمطامنأدوحوقبسامرهظيو

نممهنمو«هيفاوقبًايئاجههسرهفنممهنمف؛رخآىلإباتكنمهيلعةلالدلاو

هضارغأقفونورخآو«هروحببهسرهفنممهنمو«تيبلاردصبهسرهف

نمةفلتخملا نممهنمو«يثارمولزغوحيدم تفلتخاف؛ًالماكتيبلابءاج

.مهفراعمومهتامامتهاونيسرهفملافالتخابقرطلا

لاثمألاسرهف.

ةسرهفيفريبكفالتخاكانهنكيمل ةيبلاغدرويثيح؛لاثمألا

بيذهت"باتكللاثمألاسرهفكلذنمو؛تافاضإنودلثملانيسرهفملا

باتكللاثمألاسرهفو©”روظنمنبافيلأت"صاوغلاةردنمصاونخلا
لثملالئاقعضوىلإنوعسينيسرهفملانمةلقكانهو.2""رابخألانويع'

اهنمديفيةيفاضإةمولعماهنأىلع دمحمءالؤهنمو«ثحابلا ؛يلقبلاليدنق

اشنإلاةعانصيفىشعألاحبصباتكسراهف"للاثمألاسرهفيفف
لبقوةرشابملثملاركذدعبنيسوقنيبلئاقلاعضوىلإدمع"يدنشقلقلل
,229تاحفصلاىلإةراشإلا
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ةغللاسرهف.ا/

بتفرعسراهفيمالسإلايبرعلاثارتلابتكيفدحب ظافلألاسراهف"
نيواودوبدألاوةغللابتكيفهيلإةسامةحاحلانوكتو"ةغللاوتاحلطصملاو

:يفديفيوهو؛ءارعشلا

ضعبرصح.أ درتمليلاظافلألا اذهنمءيشءاجدقو«ةلوادتملامحاعملا

.سرافنبال"ةغللاسيباقممجعم"و,بلعثل"بلعثسلاح"يف
فرعينيح؛هيفاوقفرعتمليلاوأ؛هيفاوقتفلتحايذلارعشلاةبسن.ب

.ةلوهسورسييفهيلإيدتهاتيبلايفةغللاتسرهفاذإفءطقفتيبلاردص

ةمئأمالكقيثوت.ج نميحانطلادومحمركذيو«ةغللا "لاجملااذهيفهبراحت

يفالو«هسلاجميفهدأملفبلعسابعلايبألامالكةرمسمتلأتنك
اموىملسيبأنبريهزناويدلهحرشيفهتدحونأناكمث.هحيصف

ةيرصملابتكلارادخياشمهعنصيذلاةغللاسرهفالإاذهىلعينلد

نمعونلااذهعنصبنيمتهملانيققحملانمو ءركاشدمحمدمحأتافاشكلا

امرثكأامف«نوراهمالسلادبعو سراهفعضوفنوراهمالسلادبععدبأ
نبال"ةغللاسيياقممجعم"باتكاميسالو«بتكنمهققحاميفةعونتمةيوغل

اسرهفوءاهتدامريغيفتدرولاةيوغللاظافلأللاسرهفهلعنصثيحسراف
ريغظافلألل نممجاعملاتافاملاسرهفو«ةيبرعلا ب("رمرافنباهبدرفناوظافلألا

وهامك؛ءاجحلافورحبسحىلعداوملاهيفبترت ةيبرعلامحاعملايفمولعم
.جهنلااذهىلعريستيلا

ءانبأءابنأونايعألاتايفو"باتكةيوغللااهداولتسرهفيلابتكلانمو

ىلإىسومنيدلازعويضاقلادادونملكدمعثيح«ناكلخنبال"نامزلا
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اهحرشيلاظافلألاءفلوملااهطبضيلاظافلألا"بتيمستافاشكعضو

يرهزألل"ةغللابيذهت"باتكلو.219"ةينفلاتاحلطصملاسرهف«فلؤملا

مالسلادبعكلذكو«يرايبألاميهاربإهققحمهعضوةيوغللاداومللسرهف

,9ةيئاجحلافورحلابسحهداومابترماسرهفهسفنباتكللعنصنوراه

ةيوغللاداومللسرهفينابيشلاورمعيبال"ميحلاباتك"سراهفنمضرهظو
:يليامكتدروف؛اهعقومددحواهعورفوةداملاهيفعضو

ةزمهلافرحيف
ثابأ

يئابأ
ثبألا

ثبأ

١(قح)
ةئيبأ

2"باتكلايفدراولابيرغلاسرهف"بفرعيامةغللاسراهفنمو

لحخادةدراولاةيملعلاتاحلطصملابيترتمتيهيفوةيملعلاتاحلطصملاسرهفو

سكعلاوأ«ةيبنجألاةغللاباهلباقيامةنزيقمةيبرعلاةغللابايئاجهًابيترتصنلا
ةيفارغجلامالعألاسرهف"يفدجواماهنمو؛اهبتدرّويلاتاحفصلاماقرأبو

هلباقيامحلطصملكمامأجردأثيح"يلطسقلاجاردناويد"باتكل"

:وحنلااذهىلعرهظف؛ةيلاغتربلاوأةينابسألاةغللاب

. 7١ : 1005609 ةدبأ

,٠399هماب:مع118ةلبأ

؛يزارلاركبيبأل"جنلوقلا"باتكيفتابنلاءامسأسرهفيفكلذكو

امعضوو«تابنلامساجردأثيح .©""ةيسنرفلاةغللابهلباقي
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بيِمّسامامأ باتكيفدجُودقف"ةيملعلاتاملكلاوتاحلطصملاسرهف"

اموحلطصملادروأامنإو؛ىرخأةغلباهلباقياماهيفدرويملو"حاورألاةهزن"

:يلاتلاوحنلاىلع.,بسحوهبةطبترمتاحلطصمنمهتحتلحدي

/ةيبضغلا/ةيوهشلا)ةوقلا ,29م.3498.748٠الاله(ةلقاعلا

ءطقف251/5584نملكيفةوقلاحلطصمثحابلادجيثحبلاوعوجرلا

.ةروكذملاتاحفصلاعيمجيفسيلو

ىرخأسراهف
لاثملاليبسىلع"يدادغبلالاعنلاةخيشم"باتكتافاشكنيبنمدرو

باحصأ«دانسإلا«ةزاحإلا:لثم؛تاحلطصمتمضةراضحللسرهف

يلاعلالدبلاء«باسنألا.ءالمإلا؛ةساردلانكامأ«ةفرعنمةضافإلا,حاحصلا

«تبثلا«ةيلحملاخيراوتلافيرحتلاوفيحصتلا؛ظفللابثيدحتلا؛ثيدحلايف

.©"خوسنملاوخسانلا.نوسلدملاءسرادملا؛ءالمإلاسلاح«ليدعتلاوحرحلا

"مالسإلالودىلعليذلايفمالكلازيجو"باتكلعضوكلذكو

اهيفانرصح"ةحفصلاةيشاحيفركذو"يراضحلاسرهفلا"يواخسلل
."59"تاحفصلانمجذامنىلعانرصتقاوةمهملاتاحلطصملا

تاعوضومفالتخابتفلتختاوتعونتىرخأسراهفتدجوامك

بتكمظعمنأالإ.ثحابلاةمدخبققحماوأسرهفملاةيانعةحردوباتكلا

ةئزجتلااهيفبلاغلاف؛لماشلايئاجهلايعوضوملاسرهفلادوجولرقتفتثارتلا

امًاردانف؛اهريغومالعأوثيداحأوتايآنماهتيعونساسأىلعتافاشكلل
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دحب ءثحابللةدافإسراهفلارثكأنمهنأعم,باتكلاتاعوضوملًالماشًاسرهف
دعتةيعوضوملايحاونلاف؛تافاشكللةعوضوملاريياعمللةبسنلابًاليضفترثكألاو

باوبألاوثحابملاتايئزحجقدأزربتثيح؛نيثحابلاةبغرلةيبلتيحاونلارثكأ

دمتعتثارتلابتكنمريثكف«باتكلااهيلعلمتشايلالئاسملاولوصفلاو

ىلإةحلمةحاحلالعجياممءدحاوبابتحتةعونتملاةريثكلاتامولعملادرسىلع

ىلعفوقولاعلطمللحيتيءيئاجهيعوضومسرسهفعضو ميهافملا

.ةلوهسورسيلكبباتكلااهيلعلمتشاّيلاتاحلطصملاو

تافاشكلابيترت:ًاثلاث

بيترتةيقطنميففالتحا-اهتئزحتوتافاشكلاعونتةجيتن-رهظو
عوضومعًاساسمدشألاتافاشكلاعضوىلوألانمفًاميدقتاهالوأو؛تافاشكلا
ناكنإف"كلذيفنوراهمالسلادبعلوقيوءاذكهوهيلييذلامث«باتكلا

مدقلاثمأباتكوأ؛مالعألافاشكهيفمدقخيراتومحارتباتكباتكلا

اهبيترتبسحةبترمتافاشكلارئاسهدعبقاستمثءاذكهولاثمألافاشك

,"'9"فولأملا

ثيح"كسانملا"باتكيفرساجلادمحجهنلااذهىلعراسنمناكو

لثمتاهنوكل؛تافاشكلاةيادبيفنكامألاوعضاوملاءامسأسراهفعضو

يفوحنلااذهىلعبيتزاردنيهنأالإ؛باتكلانميساسألاعوضوملا

بتكتافاشك هيفبلاغلافثارتلا مث«ةينآرقلاتايآلاتافاشكميدقت

مث«ةيوبنلاثيداحألا .ركذامبسحب,مهملافمهألا
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لاجملاديدحتوةيداشرإلاةمدقملا:ًاعبار
ةصاخبو«باتكلاةياهنفاشكلةمدقمدوحوىلإةجاحكانهنوكتالدق

ةعيبطنأالإ؛هحوضووهعملماعتلاةلوهسلهسفنباتكلابًالصتمناكاذإ

؛هتسرهفىلع-ريبكلكشب-رثؤتاهعبطواهجارحخإةقيرطوثارتلابتك
تعبطدحاودلحمتاحفصنيبدحاوباتكنمرثكأمضتيلابتكلاةصاخبو

ميقرتلثم؛ميقرتنمرثكأمدختستيلابتكلاكلتوأ«هليذوأهشماوهْف

ريغتامالعوفورحوزومرمادختساىلإيدؤيامءاهريغوروطسوأتارقف

وأةمدقمعضونيمدقتملاىضتقااموهو؛فيشكتلايفةفورعموأةفولأم

يغبنيلاةيساسألارومألانمكلذاوّدعوسراهفلامادختسالتاداشرإ

.اهرفوت

سراهفيقمازعلاهمدختساامةيداشرإلاةمدقملاهذهلثمهلعضوتملاممو

ملةددعتمفورحوزومروةفلتخمتامالعنميزيربتلل"مامتيبأناويد"باتك

:لاثملاليبسىلعدروف؛هيلإزمرتامىلإرشي

,23539-هو7414-هه١صء١ج:تايزلانبا

"ه"و,ةحفصلاىلعةلالدلل"ص"وءءزجلاىلعةلالدلل"حج"تءاجف

"."ةلصافلامدختسادقو؛ةحفصلاشماهبةدوحومةمولعملانأىلعةلالدلل

ءزجلانيبلصفلل "-"ةطرشلامدختساوةحفصلاو ماقرأنيبلصفلل

.تاحفصلا

«ساوقألخادتاحلطصم"ةيهلإلاتابوقعلا"باتكتافاشكفدجوو

ةعباتموقيقدتلاوصحفلاوثحبلادعبو؛ءساوقأنودبىرحأتاحلطصمو

صنلايفاهدوروئعيفساوقألالحاداهنمناكامنأدحوتاحلطصملاكلت
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حرشولو.طقفصنلايفاهدوحونعيساوقأنودباهنمناكامو«ةيشاحلاو

نمريثكلاثحابلاىلعرفولاهشماوهيفوأ؛سراهفلاةمدقميفكلذ .تقولا
مل(ح)ءاحلافرحيركسعلالالهيبأل"قورفلا"باتكيفمدختسأو

فحلطصملادوروىلإريشيهنأنيبتثحبلادعبو«هنمدارملاحضوي ةيشاح
,2309باتكلا

تايآلاسرهفيفدجوفيرعملاءالعلايبأل"حبانلارجز"باتكسراهفامأ
امفرعتالماقرأىلإةراشإةينآرقلا ىلعاهنم؛كلذحضويملثيح؛اهتيه

:لاثملاليبس

0لامكايحأفاتاومأمتنكو1

ْفةيآلامقرلثمت"58"نأدجوباتكلانتمىلإعوحرلاوثحبلادعبو

.ةعيركلاةيآلااهيفتدروّيلاةحفصلامقرلثمت"50"نأو؛ميركلانآرقلا

ةردنمصاوخلابيذهت"باتكلنثملايفةدراولابتكلاءامسأسرهففرهظو
ببسددحيلوءاهريغنًماداوسرثكأفرحبتاحلطصملاضعب"صاوغلا

:يلاتلاوحنلاىلعدروثيح؛هلةحراشةيداشرإةمدقمدوحومدعل؛كلذ

,2309+ع»:ديردنباةروصقم

مادختساللاهحرشيفةئطاختامولعمدروتبتكتافاشكةمثو

ببتكلاسرهفنونعثيح؛يزارلاركبيبأل"جنلوقلا"باتكلثم؛ثحبلاو
؛باتكلانميلصألاصنلايأ"جنلوقلاباتكيفةدراولابتكلاءامسأبسرهف"

-رمألاةقيقحْف-هدحنو؛ققحملاعضوودادعإنميهيلاهيشاوحتسيلو
-لاثملاليبسىلع-دروأثيح؛يشاوحلاكلذكويلصألاصنلافشكدق

:"جنلوقلاباتكيفةدراولابتكلاءامسأسرهف"يف
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,"9)70و-75ةعانصلالماك

؛ةحفصلاكلتةيشاحيفتدحجو75ةحفصيفاهيلإعوحرلادنعو

نمتسيلو ."جنلوقلا"باتكلصأ

فاشكلليناجهلابيترتلا:ًاسماخ
يفيئاجهلابيترتللناماظنكانه :امه؛تافاشكلا

ضعبلااهضعبعمةلصتملاةدحاولاةملكلابترتثيحب؛ةملكبةملكبيترت.أ

يلاةملكلاىلإلقتنيفاهبةءودبملاتاملكلاعيمجيهتنتنأىلإًالوأًايئاجه

داز"باتكلهفيشكتدنعرداجلاهدمتعايذلابولسألاوهو؛اذكهواهيلت

لسلستلايهتنياهتاذبةمئاقةينبةملكلكهلعجي"دابعلارييخيدهيفداعملا

."':7"ورمعىلإاورظنا"لبق"ةعاسلاتماقنإ"عضوفاهفرحءاهتناب
بتكةياهنتافاشكىلعبلاغلابيترتلاوهو .ثارتلا

ةملكناكولامكبكرملافورحبترتثيحب؛فرحبفرحبيترت.ب

يفنيسايلآنسحدمحمهيلعراسدقو«ةلصتماهفورحةدحاو سراهف
:يلياموحن؛يناغصلانسحلل"رحافلابابللاورخازلابابعلا"باتك

.ه١اهفاطقناحوتعنيأدق

نمةرهطمحدق .8فوطلا

تفرطدق ,"1مم#ايندلانممكنيعأ

ءاهسفنثارتلابتكيفًايئاجهفورحلابيترتيفتافالتخاتدحجوامك

يفاهباسحو نيبفالتحخادوحول؛سراهفلا طالتخالوءاهيفىمادقلانييمجعملا

هارياممأ؛صنلالصأيفهبذوحأملاماظنلاعبتيامهيأيففشككلاىلعرمألا
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نمو؛ًايلاحفورعملايئاجهلابيتزتلاقفواهبتريمأ؛وه ةدراولاتافالتخالا
:يليام

يفحضاواذهو«ىمادقلادنًعايئاجهءاهلالبقواولابيترتيتأي١. بيترت

"ةغالبلاساسأ"و؛«توقايل"نادلبلامجعم"وءيرهوجلل"حاحصنلا"

دمتعملاو,يدابآزوريفلل"طيحملاسوماقلا"و«ريثألانبال"ةياهنلا"و؛يرشخمزلل
نمو«ءايلالبقواولانوكتفءواولاىلعءاهلامدقتتنأةرمأتملاروصعلاف

يفددرتوتوافترهظف؛يوغللاسرافنباجهنلااذهيمدختسم مادختسا

.نيجهنلاعابتاو

اعبتادقريثألانبدمحمنبيلعهامأوريثألانبكرابملادمكلذنمو

يفةياهنلا"فراسامهوأف؛نيتفلتخمنيتقيرط واولاميدقتىلع"ثيدحلابيرغ
ىلعءاهملاميدقتىلع"ةباغلادسأ"يفجهتنادقفيلعهوحأامأاهلاىلع

.واولا

لثمبو وأءاهلاميدقتنيبددرتلايفةريخألاتاقلحلانمةقلحيدابزوريفلا

يفىرحجكلذىلعو؛«يئاجهلابيترتلالصأيفءاهلالبقواولاربتعيوهف«واولا

بابيفءايلاوواولاعمجف«باوبألايفءاملاىلعواولارمخأهنأالإءلوصفلا

.امهنيبطلخودحاو

عابتاصوصخبسراهفلالخادمبيترتىلعيلاتلابفالتحالااذهرثؤيو
.ةسرهفلايفهلهتفلاخموأهكلسيذلاهجهنيففلؤملا

نأشبمجاعملانماهريغبيترتنعةيوغللاتامجعملابيترتيفقرقفا."

ثيح؛ةددشملافورحلا ابلاغ-يهف«ةفعاضملافورحلاةغللامجاعماهيمست

(َعَلَظ)دعببلطُتكلذبو(َلَّلَظ)يفركذي(لظ)فنيفرحىلإاهلحت-
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افرحددشملافرحلاربتعتاهنإفاهريغومالعألامجاعمفالخب(فلظ)و

يلاخلانوناقبالمع(فلظ)و(علظ)لبق(َّلَظ)اهيفبلطتكلذبوءادحاو

ملكقفغعظاطضصشسزرذدخحجثاتاب(ع-1-)

.(ى؛ءي-)ي(ؤ-)و(6-)هن

يفداعملاداز"باتكلهتسرهففرداجلابيدأدمحملعجدقفكلذنمو

فرحيف"متئش"لعجف؛بيوبتلايفًاساسأفرحلامسر"دابعلارينيده

ملو«ميهاربإدعب"ةنمآ"وواولاعمنيسلافرحيف”لؤس"وءايلاعمنيشلا

.عطقلاولصولايتزمهنيبقرفي
نممهنمو نمكانهف؛ةدودمملافلألاباسحفكلذفلاخي افلأاهبسح

نممهنمو١“"حارفألاةضوروحاورألاةهزن"باتكسراهفلثم؛ةدحاو
باتكلتايآلاسرهفدروو.«"كسانملا"باتكسراهفلثم؛نيفلأاهبسح

:ينآلابيترتلابروظنمنبال"برعلاناسل"

."...ملعأمتنأأ"
."...نودودرملانثأ"
."...تانيبمتايآ"

اهريغو"ئأ"ةربنىلعفلألاوفلألالثم؛ىرخألافلألالاكشأعيمجو

:يليام؛تايآلاسرهفيفدرولاثملاليبسىلعف؛نيفلأتبسح

-ه/ا١-

 



.51//١انءادغانثآ

ربزينوتآ ١١ديدحلا / .١

.ًاهركوأاعوطايتثا

.ًاتافروًاماظعانكاذئأ

يفانللضاذإأ .ضرألا

.ًامانصأذختتأرزآ

019ًانيطتقلخنملدجسأأ

ءاتنأشبقرتفاو يفءاهملاةروصبةموسرملاثينأتلا نممهنمف«ةملكلارخآ

.ءاتاهدعنممهنمو؛ًءاهاهدع

يفتاحلطصملابيترتىلع-لاحلاةعيبطب-تافالتحالاهذهرثوتو

ةيقبلةبسنلابهبيترتوفرحلاعقومديدحتو,فاشكلا نًماريثكىرتف؛«فورحلا
نمًاساسأةعبانلاتافالتخالاةجينت؛نيعمطمنبمازتلالامدعو؛براضتلا

ىلعسبللاوءاهيفتابثلامدعو«ةيوغللامحجاعملا بيتزتلاعبتيامهيأ؛سرهفملا

.هرصعوأفشكملاصنلالصأيفعبتااموأ؛مويلافورعملاودمتعملايئاجملا

يفاهلهاحجت:اهنم؛ثازرتلابتكيففيرعتلا"لا"ةلماعملةفلتخمقرطتدحجو.؛

كلذيفعبتاو«بيتؤلا يفتتأءاوس؛اهلقلطملالهاجتلالوألا؛نيجهنم

فسويهسراهفيثجهنلااذهكلسنممناكو«ةيناثلاوأىلوألاةملكلا

هلوقب"طقرادلاننسسراهف"لهتمدقمنمكلذحضتيثيح؛يلشعرملا

نمفيرعتلالاانفذح" يفاهلهاجتيناثلاو١5""رابتعالا ءطقفةملكلالوأ



اهانربتعاوثيدحلانعملوأيففيرعتلالارابتعاانطقسا"هلوقب"لبنحنب

,2١9"نملاةيقبف

ثحابلادجيدق":"يوبنلاثيدحلافارطأةعوسوم"سراهفلهميدقتيفلولغز

رابتعاوماللاوفلأللًالامهإةمجزملاوةيبوروألاةصاخسةسرهفلامظنضعبيف

يف"لا"يفاهنعفلتخيةيبرعلاةغللايف"لا"لكنأىلإهعجرمدريًاروصق

هذهيفيسرهفلابيتزتلايفلمهتملكلذلحأنمو«ىرمألاتاغللا

دقو.2""بيترتلليفرحلاجردتلايفةيلصأتلعجوةعوسوملا هذهمدختسا

دبعداؤفدمحمولولغزينويسبديعسلادمحمنملك-ًاضيأ-ةقيرطلا

ريغتاملكلانمءاهتنالادعب"لا"بةفرعملاتاملكلادرستنأىلع؛يقابلا

«مهللا"لثم؛اهريغنودةنيعمتاملكيففيرعتلا"لا"بسحنمكانهو

نماهنوكل"يذلاهللا نمضرداجلابيدأدمحماهعضودقف«ةملكلالصأ

يفاهدمحنكلذكو«"دابعلاريخيدهيفداعملاداز'باتك دنسم"سراهف

نبدمحأمامإلا نبدمحم"ظفحتملاةيافكحرش"باتكسراهفو«"لبنح بيطلا

يفيئاجهلابيتزتلانمضكلذكتبسحو«يسافلا نكامألاءامسأسراهف

.اهريغو«راعشألاو

«نباعمأ,وبألآ"باسحثيحنم؛مالعألليئاجهملابيترتلافلتخا.5

.ةنماهفذحوأىئاجملابيتزرلانمض"اهريغو«تاوذونب,لهأوذ«تحخأ

-فة!ا/ا/-



ع

سرهفلثم؛"تحأوذ«نبا,وبأ"بسحتيلاةسرهفملابتكلانمكانهف

"14ةبشنبال"ةرونملاةنيدملارابحأ:ةرونملاةنيدملاخيرات"باتكلمالعألا

قيقحتنموجارسلاريزولل"ةيسلدنألارابحألايفةيسدنسلاللحلا"باتكو

سرهفو«"مالعألا"سرهفيف"نبا«وبأ"

«باحصأ«عابتأ«تانبوذ"نمًالكتبسح"لئابقلاوممألاوتاعامجلا"

دمحتن تبسحدقف؛ةليهبيبحلا

كلذكو.2"اهريغو"لهأءانباءلآءونب«دالوأءرباكأ؛مالعأءدافحأ

خيراوت:حارفألاةضوروحاورألاةهزن"باتكلمالعألاسراهفلةبسنلاب

.""”يئاجهلابيتزتلانمض"وبأ«نبا"تبسحثيح؛يروزرهشلل"ءامكحلا

تبسحدقف؛يناهفصألاجرفلايبأل"نيّيبلاطلالتاقم"باتكلةبسنلابامأ

لاثملاليبسىلع-دروثيح؛ءيشاهنمفذحيملو«ةيئاجهلافرحألاعيمج

:تاعامجلاسرهفيف-

نمىنكلارودصتبسحدقفيرونيدلل"رابخألانويع"باتكسراهفامأ

يذلافرحلا5تعضوو«كلذوحنو"تاذ"و"وذ"ظفلومالعألاءامسأ

وذ"و«فلألافرحيفلقربلاوبأ"و"جيرجنبا"1عضوالثمف؛هبءىدتبت

«فيرعتلالاءونبءلهأءوذ"بسحتملنيحيف.2'""لاذلافرحيف"ةمرلا

سراهفتبسحو.00يطويسلل"عماوهلاعمه"باتكسراهف5"نباىوبأ
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بيترتلانمض"يبأ«وبأ؛نبا"ضايعرابخأيفضايرلاراهزأ"باتك
."'”يئاجملا

-بسحتملفروظنمنبال"برعلاناسل"و"ىربكلاتاقبطلا"اباتكامأ

.©"*تنبعمأءونبءوذ«نباءوبأو«فيرعتلا"لا"نمالك-مالعألاسراهفيف
ربلادبعنبال"سحاهملاونهاذلاذحشوسلاحاسنُأوسلاخجملاةجهب"باتكامأ

امنيب"طاهرألاورئاشعلاولئابقلاوممألاسرهف"يف"لهأءونب"بسحتملف
015١يئاجحلابيترتلانمضلآبسح

تالاحإلا:ًاسداس

ةيبرعلاةغللازيمتل؛ثارتلابتكفيشكتدنع؛تالاحإلاتمدختسا

لكألا:لاثملاليبسىلع؛تافدارملانمف«تافدارموتادرفمنماهتورش
ثيدحلاوميدقلامسالاكلذكو.ةبرشألاوةمعطألا:امهفدارمو,ءبرشلاو

طسوتملارحبلا؛مورلارحبءطسوتملاضيبألارحبلادحبثيح؛نكامأللةبسنلاب
هبرهتشاامددعتوءامسألافالتخالكلذكو.لوبنتسإ«ةينيطنطسقلاًاضيأو

تمدختساف؛ةئيهنمرثكأىلعباتكلايفمسالاروهظودحاولاصخشلا

عمصنلاتاحفصماقرأركذبمساللةفلتخملالاكشألانيبعمجللتالاحإلا

ءالثم"رمحألانبا"دنعاهلكتاحفصلاماقرأركذلثم؛ىرخألاروصلاىدحإ

اذهىلعو,"يلهابلارمحألانبا"وأ"يلهابلادمحأنبورمع"دنعهيلعلاحيو

.ميهاربإلضفلاوبأونوراهمالسلادبع:مهنم؛نيققحملاددعراسجهنلا

ةغللايفدحاولاملعلاءامسأفالتحاو«تافدارملاةرشكىلإةفاضإلابو

ظفللايفةهباشتملاتاملكلانمديدعلاثارتلابتكلنيفشكملافداصُت«ةيبرعلا

نمو؛اهصيصختقيرطنعفاشكلايفاهنيبقيرفتلامتيو«ىنعملايفةفلتحملاو
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ءابآلاءابآهبدوصقملاو"دادحألا"-لاثملاليبسىلع-تاحلطصملاكلت

كلذكو«نافطغدالبيفدجنبعضوموههلرحخآلاىنعملاولجهدرفمو

نمعونوهو"رتبألا"حلطصم هلرخآلاىنعملاو«نيباعثلا ناسنإلاىلعقلطي

هانعمو«سونيلاحلباتكوهو"قالخألا"حلطصمو«هريغوأقاسلاعوطقم

.قلنمناسنإلاهبفصتيامرخآلا

ةلاحإ:امه؛ةددحمماهملاهنملكمدختساتاللاحإلانمناعوندجوف

150ريياعملايفءاجامعماذهيفقفتتيهو؛اضيأرظناةلاحإورظنا

ةبشنبال"ةرونملاةنيدملارابحخأ:ةرونملاةنيدملاخيراتفاشك"يفمدختساف

:ىلاتلالكشلاىلع"رظنا"ةلاحإيريمنلا

عابنزلانبارظنايعازخلاحورنبعابنزنبحور
"بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن"باتكفاشكيفمدختساو

:لثم؛"رظنا"ةلاحإ

.ةحبنرفلا:رظنا«جنرفالا

'دكامألاسرهفيف"ًاضيأرظنا"ةلاحإتمدختساو

,©2959دسلا:ًاضيأرظناو؛49/8)0١(احرألا

مادختساباوفتكيملنيسرهفملانأثارتلابتكسراهفيفدّهاشملانأالإ

ةعونتمىرخأبيلاسأمادختساىلإاودمعلب"اضيأرظناوءرظنا"احلطصم

:كلذنمو؛اهنعًاضوعرخآًانيحوءاهيلإةفاضإإلابًانيحتمدختسا

0170
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ةسرهف"باتكسراهفيف"رظنا"ةلاحإنًعاضوع"همسا"حلطصممدختسا١.

"فراعملاعاونأوملعلابورضيفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاورام

:يلاتلاوحنلاىلعءاجف؛يليبشإلاريخنبال

,29يودعلاةبتعنبناليغهمساةمرلاوذ

بابعلا"باتكلمالعألاسراهفيف"عجار"و"عجاري"حلطصممدختسا1

:يلاتلاوحنلاىلعءاجف؛"ءافلافرحتحت:رخافلابابللاورخازلا

."7(تيكسلانبا:عحاري)بوقعي
:مالعألاسرهفيفمدختسا؛يركسعلالالهيبأل"قورفلا"باتكفو

."9(يلؤدلادوسألاوبأعجاري)يلؤدلا

:لاثملاليبسىلعءاج"يبوقعيلاخيرات"باتكلةنكمألاسرهفيفو
07١

:"نادلبلامجعم'باتكتافاشكُق"وه"حلطصممدختسا.ٌء

.اهريغو"يفمدقت""يفركذ""فركذي""يفينأي"كتمدخت|.ه

"عجار"لراصتخايهو"ر":اهنمةلاحإللًاراصتخافورحلاتمدختسا.*

هتسرهفدنعرغادفسوياهمدختسانممناكف"رظنا"لًاراصتا"ن"وأ

:وحنىلع"رهوجلانداعموبهذلاجورم"باتكل

05١
رساينبرامع:نهيمحنبا

:لثم؛ةفلتخمطامغنأىلعتءاجف؛تامالعلاتمدختسا./

-١8-



:"ةبطرقةاضق"باتكسراهفيفامك"-"يواستلا.أ

.©"يتاوللانمحرلادبعنبدمحمنبدمحمنبدمحم-ةطوطبنبا
ريخيدهيفداعملاداز"باتكلهتسرهفيفرداجلابيدأدمحماهمدختساو

'يلاتلاوحنلاىلع؛”دابعلا

سيردإيبأنبهللادبع-دواد-يدوألا
يفدحنثيح؛يسدقملاةمادقنبال"نغملا"باتكيفكلذكو سرهف

:الثم؛مالعألا

)0177(

.يراصنألا؛ةدلخنبورمع-يقرزلا

:ممألاولئابقلاسرهففو
,"92عادبلالهأ<ةعدتبملاقرفلا

؛رعسمنبلضفملل"نييوحنلاءاملعلاخيرات"باتكلةبسنلابكلذكو

سرهفيفراشأثيح :مالعألا

(""9ورمعنبدمحم-زامجلا

سرهفيف-ًالثم-دجحنثيح؛يرونيدلل"رابخألانويع"باتكو

:بتكلا

."47لاثمألاعمجب-يناديملالاثمأ

رعشلانساحميفةدمعلا"باتكيفف"رظنا"ةلاحإنعاضوع”":"ناتطقنلا.ب

:لاثملاليبسىلعمالعألاسرهففدرو؛يناوريقلاقيشرنبال"هبادآو
.©4زيزعلادبعنبيلع:يناجرملا

'دريملل"لماكلا"باتكيفءاجامك"-"ةريصقلاةطرشلا.ج

.49ةيحوبأ-عيبرلانبمثيهلا
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دبعنبال"ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعمُقءانغتسالا"باتكيو

:محارتلاسرهفيفربلا

.يلجبلاهللادبعنبنابأ-يلجبلامزاحيبأنبنابأ

."*9اهدوجونكامأىلإريشييلجبلاهللادبعنبنابأدنعو

دمحمادختساكلذنمو؛"اضيأرظنا"ةلاحإنعربعتل"رظناو"مادختسا.8

:دروأثيح؛اهليناهفصألانسحلل"برعلادالب"باتكسراهفيفرساجلا

.0145١م::(براححضورظناو)براحمحاضوأ

العوحرلادنعو .١18:براحمحضو:دجنهيلإراشأ

:"يدادغبلالاعنلاةخيشم"باتكلنكامألاسرهفيفدروو

,"49(لوبنتسإرظناو)١77:ةينيطنطسقلا

يف"ًاضيأرظنا"نعةربعملاةلاحإللًاعمدحاوبولسأنمرثكأمادختسا.9

:لثم؛دحاولاباتكلا

"ًاضيأرظنا"نعربعتلاعم"رظنا"ةلاحإو"<"يواستلاةمالعمادختسا.أ

:هسرهفيفمدختسانيترازولايذل"مالكلاةعنصماكحإ"باتكيفف

0يناذمهلانامزلاعيدبرظنا<ظفاحلا

مدختساثيحاعم"اضيأرظنا"ةلاحإو"<"يواستلاةمالعمادختسا.ب

عم"<"يواستلاةمالع"ةيسنوتلارابحألايفةيسدنسلاللحلا"باتك

:ًالثمدجنف؛اضيأرظناةلاحإ

,959ريثألانباًاضيأرظنا-يرزجلا
ثيحةفلتخمعقاوميف"رظناو"ىلإةفاضإلاب"-"يواستلاةمالعتمدختسأ.ج

:"يدادغبلالاعنلاةخيشم"باتكلنكامألاسرهفيفدرو
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.(لوبنتسإرظناو)١7١١:ةينيطنطسقلا

-ةيبرحلاةربقم ,348برحبابةربقم

مالعألاسرهفيفدحنثيح"وه"ظفلو"<"يواستلاةمالعمادختسا.د

:ًالثم؛"نادلبلامجعمأ''باتكل

رمعنبدومحموههللاراج .يرشخمزلا
6يحنزراخلا<دمحمنبدمحأ

ببسو«ةرثكبثارتلابتكةياهنتافاشكيفةلمعتسمغيصلاهذهىرنو

دارفأنمةرداصتاداهتحااهنأقرطلاو«تامالعلاو,غيصلانيبفالتخالا

رومألاهذهلثميف-عبتملاديحولابولسألاوهنكيملةلاحإلابولسأو

ىلعتاحلطصملا-سراهفلانمريثكيف-تدروثيح؛ثارتلابتكيف-

نودماقرألااهمامأوصنلايفاهبتءاحيلااهروصواهتائيهفالتعا
ةعرسبةمولعملاىلإلوصولانعثحابلالغشتدقيلاتالاحإلابةناعتسالا

ماقرأىلإراشأوهدوجونمةياغلاىدأاملطلوبقمبولسأوهو؛ةلوهسو

.اهنمسبتلياملهحيضوتوهزييمتعم«لامهإوإلافغإنودتاحفصلا

ىلعهرثأوهجارخإويثارتلاباتكلاعبطةيجهنم:ًاعباس
هتافاشك

يبرعلاثارتلابتكةيجهنموةعيبطةساردلانميناثلالصفلايفركذ

ىلعظحالملاو.اهحارخإيفبتكلانماهريغنعاهفالتخاو«يمالسإلا

يلاةئيهلاىلعاهرشنواهجارخإرارمتساةعوبطملاةيثارتلابتكلا اهيلعتناك

ىتحعبطلاوجارخإلايفريوطتوأليدعتيألاحدإنودةعابطلاروهظلبق
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ىلعاهئاوتحالةصاخةعيبطتافاشكللف نمعقاومتاددحموتادرفم

اموصنلالصأنمعبطامىلعاهجارخإةيلمعيفدمتعتيهو؛اهريغوماقرأ

نمهب هتغلبامو«تايوتحممئاوقوقحاولوتامدقم ةقباسدادعأنمتاحفصلا

ماقرأو«باتكلالوأيفناكنإهلةيلاتدادعأو«باتكلارحآيفناكنإءهل

لقتسمءزجيفًالصفنمناكنإتادلجبوءازجأنمباتكلاتايوتحمتاحفص

-ريبكلكشب-رثأتتفاشكلاجارخإةيلمعفهب يفرثؤتو«فشكملاباتكلاب
يفةرثؤملاوةمدختسملاقرطلانمو؛هنمةدافتسالاىدم سراهفلادادعإ

:يليام؛اهمادختساو

دحاولاباتكلاءازجأجمد١.

مضلثم دحاودلجمنمضباتكنمرثكأداريإوأءدحاودلحميفنيأزحلا

يفليذم لقتسمميقرتعضووجمدلاكلذةجيدنف؛هرمخآبجردموأهشماوه
لكل "رئاخذلاورئاصبلا"باتككلذنمو.فاشكلامادختساىلعرثأامهنم

نمفلأتييذلايضاقلادادوقيقحتنمو؛يديحوتلانايحنبال ءءازحأةرشع

نمءزجلكلوءدحاودلحبيفاهنمنيأزجلكجمد دلحملالحئادنيأزحلا
.9*2هبلقتسمميقرتدحاولا

ىلعف؛سراهفلالمغادثحبلاةبوعصرهظتانهنمو ةطساوبثحابلا
ّيلاتاحفصلاكلتلكنيبثحبينأباتكلاكلذسرهفيفاهدحوةمولعم

نيبرركتتواهماقرأهباشتت طلخيدقو؛دحاولادلجملايفءازحألا نيبثحابلا
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امماعمامهيفاهسفنماقرألاراركتوءامهنيبزرابلالصافلادوجومدلءازجإلا

نمريثكلاهفلكيوهبعتيوهكبري .دهجلاوتقولا

ةتسئيوزقلابيطخلل"ةغالبلامولعيفحاضيإلا"باتكةلثمألانمو

يفتمضءازحأ يفلوألاءزجلاناكفلقتسمميقرتبءزجلكمقر«نيدلحب
.ةحفص77٠يفثلاثلاءزجلاوةحفص١19يفيناثلاءزجلاوةحفص

,"9*2ةحفصلاوءزجلامقرلخدملكمامأعضوةسرهفلادنعو

ةحضاوتارشؤمدحوتالثيحةريبكةقشمثحابلادجيمادختسالادنعف

نمنكمتءازحألانيب .عيرسلاثحبلا
مضنيدلحميفرشندقف؛يروبيدلاةبيتقنبال"رابخألانويع"باتكامأ

رخًآايلخادًاميسقتامسقنيأزجامهنملوألا وأ«ماسقأةثالثءزجلكنمضتف

سوؤريففّرُعهنأالإباتكلاتايوتحمةمئاقيفيمسامقفو-بتك
اهتايمسمبسيلو«ثلاثلاف«يناثلافءلوألاءزجلا:"ءازجألا"باهعيمجتاحفصلا

ىلإمسقملاثلاثلاءزجلاىلعيناثلادلحملاىوتحاو«تايوتحماةمئاقلةدوجوملا

ءازجأرخآوهو؛رشاعلاءزجلاىلإ؛نماثلاف«عباسلاءزجلابةنونعمبتكةئالث

ديفتسملامدخندقفسرهفملاامأ.باتكللعبارلاءزجللديحولاءزجلاوباتكلا

سراهفلايفاهرطسأواهتاحفصوةعبرألاتادلجملاماقرأةفاضإبسرهفلانم
ىلعتءاجف"جم"نًعاضوع"ج"فرحبدلجمللزمرهنأالإعقاوملاديدحتل

:يلاتلاوحنلا

0309:”جاوا1-7141جدحأ

ةحفصلابلوألادلحملاف"دحأ"لحدملادوجوىلعلدي-انه-لاثملاو

يفنيعبرألاةحفصلابثلاثلادلحملافو«يناثلارطسلايف4١ ؛نيرشعلارطسلا
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امكبتكللوأءازحأللةيلخادلاتاميسقتلالمهأهنأيأ ةمئاقيفاهامس

ىلعدمتعاوءسرهفلاوباتكلاةمدقموتايوتحملا باتكللةسيئرلاءازجألا

نأولفةيلخادلاءازجألادوجوانهثحابلاىلعسابتلالاقلخياملعلو.طقف

ىلعدمتعارشانلا يفدراولاميسقتلا ثحابلللضفأكلذناكلتايوتحماةمئاق

له"“جاىلإعوحرلادنعهيلعسبتليثيح ءزجلاثلاثلاءزجللاهبدوصقملا

يأ-تاحفصلاسوؤريفنونعموهامك-ثلاثلاءزجلامأباتكللسيئرلا

نمسيئرلالوألاءزجلالخادثلاثلاباتكلا .باتكلا

دحاولاباتكللميقرتلاوميسقتلا."

امثارتلابتكنمف تارقفللرخآو«تاحفصلاميقرتعضوىلإدمعي

خيراوتلاونكامألاومحارنلالثم؛ةسيئرلاتاعوضومللاهريغوءرطسألاو

ىلعلدتيلا؛تاعوضوملاماقرأىلإريشتتافاشكتدحوهيلعو؛ثيداحألاو

نًعاضوع؛ةسيئرلاباتكلاتاعوضوم ءالقع"باتكاهنمو؛تاحفصلاماقرأ

اهنوكلهرابخألكتمقرثيح؛ربخلامقرىلإهسراهفيفراشأيذلا"نيناحبا

"دادضألا"باتككلذكو.7*2هلكباتكلاهيلعريسييذلاسيئرلاميسقتلا

اهسفندادضألاظافلأماقرأىلإدادضألاظافلأسرهفيفريشأدقفيرابنألل

يفءاحكلذكو."9*1اهتاحفصماقرأنعًاضوع؛باتكلانئميفةمقرملا
لكيفةيرعشلاتاعوطقملاماقرأىلإمامتيبأل"ةسامحلا"باتكسرهف هتافاشك

,0252©تاحفصلاماقرأنًمالدب

ضعبأجليبتكلاميقرتةيجهنمفالتخالةجيتنو ةراشإلاىلإنيسرهفملا

نممهنموتاحفصلاماقرأىلإ نممهنمو«تارقفلاماقرأىلإريشي ىلإريشي

نمرثكأ يفرعشلاسرهفيفف؛ةقدرثكأديدحتءاطعإلةليسو ناويد"باتك
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تيبعطقممقرىلإريشأءابلافرحتحت"يلطسقلاجاردنبا مقرورعشلا

:لثم؛ةحفصلا

صءابلافرح

09905 باصنسأكبابصسأكترمعويباكروىوهلايفيليختيضنأ-؛

لكميقرتاهيفمتيامبتكلانمدحنو ةينآرقلاتايآلاوةيرعشلاتايبألا

يفراشياذل؛تاحفصلاورطسألاميقرتىلإةفاضإلاب«باتكلانتميفةدوحجوملا

ىلإوءلثماوقلاسرهفيفتيبلامقرمث؛ةحفصلامثءدلجملاماقرأىلإهسراهف
باتكلءارعشلاسرهفيفظحالملانمف؛اذكهو«تايآلاسرهفيفةيآلامقر

'يليام؛يميتلاةديبعيبأل"نآرقلازاحم"

,9*0معرب/992:١رهظلا:ةيهسنبهأطرأ

يفيرعشلاتيبلامقرل5658و«ةحفصلل5448وءءزجلل١ماقرألالثمتو

.يفاوقلاسرهفيفهسفنءىشلالعفو«باتكلا
ريسفت"باتكيفتاحفصلاوتاعوضوملاوثيداحأللًاميقرتدحنو

امأ,نتملايفثيداحألاماقرأىلإراثآلاوثيداحألاسرهفيفريشأف"يئاسنلا

ىلإةراشإلاعم«نآرقلايفاهروسدورولًاقفوتايآلاتبتردقفتايآلاسرهف

مدختساو.9*2تاحفصلاماقرأىلإسيلواهبتدرويلاثيداحألاماقرأ

ادعاميفءازجألاوتاحفصلاماقرأ"هيوبيستايبأحرش"باتكسراهفيف

,9*2تاحفصلانعًاضوعتارقفلاماقرأىلإراشأثيح؛تاعوضوملاسرهف

ماقرأوتاحفصلادادعأىلإةراشإلاك؛ةقيرطنمرثكأبريشينممهنمو
-باتكلانعميفاهميقرتةلاحيفً-الثممحارتلا ؛ثحابللةدئافوةفاضإك

"سيلدتلابنيفوصوملابتارمم.سيدقتلالهأفيرعت"باتكسراهفكلتنمو
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يفامك؛تاعطقملاودئاصقلاماقرأوتاحفصلاماقرأىلإوأ.'ينالقسعلل

,"'"ىلطسقلاجاردنباناويد"باتكليفاوقلاسرهف

دحاولاباتكللطبضنملاريغميقرتلا.*

مزتليالهنأالإتارقفلاوءتاحفصلاميقرتىلإدمعيامثارتلابتكنم

سراهفيفهدجبامكلذنمو«تارقفنودتارقفًلاميقرتدجنفتارقفلاميقزتب

:يلاتلاوحنلاىلعءارعشلاسرهفءاجف؛يبلاعثلل"ةيبرعلارسوةغللاهقف"باتك

.”08©محاشك

, "9١:5١ تيمكلا

؛دحاوباتكلدحاوسرهفيفعقوملاتاددحمتفلتخافيكحضتيو

يففالتحادوحجولكلذو صنيفتانايبلاضرعبولسأ مقريوهف؛باتكلا
جارخإىلعكلذرثأف«ىرخأتاحفصيفاهمقريالوتاحفصيفتارقفلا

.حلطصملاعقوملدحومددحممادختساثيحنمفاشكلا

هتتشتوباتكللةبسنلابفاشكلاعقوم.4

يفتافاشكلادوحو-ةفشككملاةيثارتلابتكلايف-ةداعفورعملانم

ثيحفولأملااذهنعجرحنمكانهنأالإ؛لصفنمدلحمفوأباتكلاةياهن

سابعلانبدمحمهللادبعيبأيلامأيفءارعشلاءامسأسرهف"سرهفملاعضو

ءامسأسرهفةرشابمهيليو«باتكلانمرشعةسماخلاةحفصلايف"يديزيلا

يف-عضوو«تايبألايناوق -باتكلاةياهن نأنود«لئابقلاومالعأللسرهف

نمنوكيدّقف.2"وحنلااذهىلعنيسرهفلانيذهنيبلصفلاببسفرعي

هلصفنكلو«ريياعملاهبتنأاملاقفوهتيادبوأهتياهنيففاشكلاعضولوبقملا

نيبهتتشتو ريغرمأوحنلااذهىلعةياهنلاوةيادبلا .لوبقم
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عقاوملاتاددحم.©

نكامأىلعةلالدللتاحفصلاماقرأمادختساىلعتافاشكلارثكأتجرد

ًارظن؛كلذيفتفلتمساثارتلابتكةيبلاغنأنيحيف؛ةمولعملادجاوت

اهعقاومفالتخاواهتاحفصنيبتامولعملاسدكتوءاهجارخإةعيبطفالتخال
لصألاخسنلانعةعوبطملابتكلاكلتةصاخبو؛شماهلاوليذلاوةيشاحلانيب

وأزمروأفرحةدايزك؛ةحفصلامقرنمرثكأىلإةراشإلاىلإجاتحتيهف
"نيناجملاءالقع"باتكف؛ةبولطملاةمولعملاىلإعيرسلالوصولل؛ىرعخأماقرأ

يليام؛همالعأسرهفيفدرًوالثم

,"'98٠»يئاطلامتاح

سكعلاىلعو.رعشتيبيفاروكذمهدحتباتكلاةحفصلعوجرلادنعو
:يلقصلل"ناسللافيقثت"باتكلنكامألاونادلبلاسرهفيفدحبهنم

.(رعش)حولطوذ

.(رعشيف)خرموذ

.219(زجريف)مسمس
تارمهمادختسامدعو«ةرم"يف"فرحمادختسايففلتحاهنأالإ

:لاثملاليبسىلعدرو؛يشافيتلل"سفنلارورس"باتككلذكو؛ىرخأ
,059و8:(رعشيف)ةمامأ

ءءزجللانمةمولعملاعقومديدحتلةقدبةراشإلاىلإدمعتيلاسراهفلانمو

:يلاتلامدختساثيح؛يرونيدلل"رابخألانويع"باتكل؛رطسلاو؛ةحفصلاو

,23ههكو:١وم6031١:151١جميهأاربإ
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مقرىلإريشيهيلييذلامقرلاو«ءزجلالثمي"ج"ميجلافرحنأىلع

":"نيتطقنلادعبماقرألاو«ةحفصلامقرىلإريشيةطرشلادعبمقرلاو«ءزجلا

.رطسلامقرىلإريشت

دمعدقف"برعلاراعشأةرهمج"ٍتاتكامأ مقرىلإةراشإلاىلإهسرهفم

ناكو-©9ءازجألانيبلسلستمميقرتلانأنممغرلاىلع؛ءزجلاوةحفصلا

يفرطسألاماقرأىلإريشتيلابتكلانمو.ثحبلايفةناعإرثكأكلذب

,219يجاطرقلل"ءابدألاجارسوءاغلبلاجاهنم"باتكتاحفصلا

نودسراهفلتاحفصماقرأىلإريشتيلابتكلاتافاشكنمكانهو

نمناميإلاباتك"لثمىرعألا يضاقلل"ملسمحيحصدئاوفبملعملالامكإ

مقرىلإريشتاهعيمجًافاشكرشعدحأهروأذإ؛ضايع ادعاميف«ةحفصلا

,"")صنلايفةدراولابتكلاسرهف

ميقرتلاتامالع."

تددعتو«ةيثارتلابتكلاةياهنتافاشكيفميقزتلاتامالعمادختساَرّك

"-"ةطرشلاو":"ةحراشلاو""ةلصافلاىرنف؛تعونتوهتامادختسابابسأ

؛ةفولأملاريغتامالعلاوزومرلانمةعومجمىلإةفاضإلاب"/"ةلئاملاةطرشلاو

ءاهريغو"تهه؛م"اهنموفورحلاو؛"()'ساوقألاو"2"ةمجنلالثم
؛زومرلاوتامالعلانمدحاوعونىلعرصتقتالامتافاشكلانمكانهو

نمرثكأمدختستف يًفافالتخادحبدقو.دحاونآيفزمروةمالع تامالع

امادختسااهبىرنالف؛ةيلودلاريياعملاهتددحامعاهتامادختساوميقزنلا

بتكيفةرثكباهارننيحيف؛ةمجنللالوةلئاملاةطرشللالوةطرشلل «ثارتلا
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ريياعملاهبيصوتامنأالإءتامالعلادوجونمريضالو«ةفلتخمتامادختسابو

.ةيداشرإةمدقميفاهتامادختسابفيرعتلاو؛جهنلاديحوتةرورضوه
يفةرثكبةرشتنملاتامالعلانمو :يليام؛اهتامادختساوثارتلابنتكتافاشك

ةلصافلا.أ

عقاوملاتاددحمنيبلصفللتافاشكلايف-ةداع-ةلصافلامدختست

بتكيسرهفمنأالإ؛'"لصتملسلستيفتسيليلاةفلتخملا ثارتلا

تاددحمنيباهعضواهنيبنمناكةددعتمبيلاسأوفادهألاهومدختسا

لصفللاهمدختسانممهنمو؛هحرشولخدملانيباهعضونممهنمف«عقاوملا

:تامادختسالاكلتلجذامنيلياميفو؛ةحفصلاوءزجلانيب

؛"نييبلاطلالتاقم"باتكسراهفيفف؛تاحفصلانيبلصفللتمدختسا-

:ًالثمدرو

,2348151410259:بلاطيبأنبيلعنبنسحلانبنسحلانبميهاربإ

ناويد"سراهفيفمازعلالعفامك؛ةحفصلاوءزجلانيبلصفللتمدختسا-

:يلاتلاوحنلاىلعتءاجثيح؛يزيربتلل"مامتيبأ

,2359«"ه-١؛ص4ج:رمحأنبا

يفرغاددعسألعفامك؛هحرشولخدملانيبلصفللتمدختسا- سراهف

:دجنف؛"رهوجلانداعموبهذلاجورم"باتك

,2379رهنءطباس

"-"ةطرشلا.ب

:يليامنيبلصفللثارتلابتكتافاشكيف"-"ةطرشلاتمدختسا

:دجو"رابخألانويع"باتكسراهفيفف؛ةحفصلاوءزجلا-

.81٠"جمهدأنبميهاربإ 239-١09/4:
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نبال"برعلاناسل"باتكسراهفيفامك؛باتكللةفلتحملاءازحجألا-

:لئابقلاسرهفيًفالثمدروثيح؛روظنم

,.١231ه/و4.2.118-9154.0/1١-4/محلآ

":"ةحراشلا.ج

تاددحمنيبلصفلادنعةحراشلامادختساب150ةيلودلاريياعملاتصوأ

.ةحفصلاودلجملامقرنيبلصفلالثم؛ددحمنمرثكأدوجولاحيفعقاوملا
:يلاتلاوحنلاىلعتمدختسادقفثارتلابتكتافاشكيفامأ

لخادمامنإوءتاحفصماقرأسيئرلالخدملاقحليالامدنعتمدختسا-

باتكلةيهقفلالوصفلاولئاسملافاشكيفف؛ةرشابمهدعبيتأتةيعرف

'يليامدرو؛يروفلاناهربلل"لامعلازنك"
:بألا

,359[...5/441جحلا4١4/*زئانجلا]

يفعبتمرمأوهو ":"ةحراشلاتمدختساثيحةيبنجألابتكلاسراهف

ثيحبهنععرفتملاويعرفلالحدملانيبعقاومللديدحتكانهنوكيالامدنع

عمضعبلااهضعبدعبلخادملاعضوت ,2"":"لصاف

نداعموبهذلاجورم"باتكلهتسرهفيفرغادفسوياهمدختساو
:لثم؛يدوعسملل"رهوجلا

7+905١"0,براقع:برقع

يفةلكاشلاهذهىلعتءاحو؛ةحفصلاوءزجلانيبلصفللتمدختسا-

"مولعلاتاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم"باتكسراهف

:يلاتلالكشلاىلعةحفصلامقروءزجلانيبهدازيربكشاطل

4 هوه :١

9م
بتا/ ا١دحثارتلابتكفيشكت



بيذهت"باتكيقامك؛عقوملاددحمولخدملانيبلصفتلتمدختسا-

:يليامك؛تاجهللاسرهفيفروظنمنبال"صاوغلاةردنمصاوخلا
,"74141:ميتةنعنع

حبصباتكسراهف"لةبسنلابكلذكو اشنإلاةعنصيفىشعألا

:يليام؛!"بتكلا"سرهفيفدحبثيح؛"يدنشقلقلل

حمكحملا ,"9*12(1819):هديسنبا

ىلعف؛'يلطسقلاجاردنبناويد"باتكسراهفيفعنصكلذكو

'درولاثملاليبس

2349ممرنوال/ل5:قرزألانبا

"/"ةلئاملاةطرشلا.د

:ةيلاتلاضارغأللتافاشكلايف"/"ةلئاملاةطرشلاتمدختسا

ءزجلانيبلصفلل- ةجهب"باتكللاثمألاسرهفيفدروامك؛ةحفصلاو

:وحن؛يرمنلاربلادبعنبال”سجاهلاونهاذلاذحشوسلاحاسنأوسلاحا

,9*190/١هيلإتنسحأنإوهترتونمرذحا
:لثم؛روظنمنبال"برعلاناسل"باتكسراهفيفكلذكو

,"9*5م44/هطهارجرمموي
«'دابعلاريخيدهيفداعملاداز"باتكسراهفيفهسفنجهنلاعبتادقو

."ينغملا"باتكو

دحن؛"صاوخلابدأ"باتكلبتكلاسرهفيفف؛تاحفصلانيبلصفلل-

:لاثملاليبسىلع

,240م.//١1:ةعيشلاناكي
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باتكسراهفيفامك؛ةمدقملاتاحفصو«باتكلاتاحفصنيبلصفلل-

:لاثملاليبسىلعدجنف؛"يلطسقلاجاردنباناويد"

.7805/:حالجلانبةحيحأ

.1778//ءالك:قرزألانبا

,2349/غ#:رعاشلا(ركبوبأ)ءامسلاءامنبةدابع

"ا“©"ةمجنلا.ه

:اهنم؛ةعونتمضارغأيف"ا“"ةمجنلاتمدختسا

كلذنمدحنو؛ةيشاحلاوأصنلانمنيعمناكميفةمولعملادوحوديدحت-

يفناهربلا"باتكسراهفيف :لاثملاليبسىلعدرودقف"نآرقلامولع

0440جمل١:(نونسحنبنيسحلانسبهللادبع)يرماسلادمحأوبأ

يفنوراهمالسلادبعلعفاملثمو«ةيشاحلايفةمولعملادوجوىلإةراشإ
تيبيفةمولعملادوجوىلعةلالد9*2"بلعسلاح"باتكلمالعألاسرهف

مدختسادقف؛ههباشامورعشتيبلثم؛ةحفصيفةزيممةمولعمراهظإ3

:دروف؛يطويسلل"ةغللامولعيفرهزملا"باتكلمالعألاسرهفيفكلذ
,"019مرود١-5196سيقىشعأ

سرهفمامأ.ةحفصلاكلتيفسيقىشعألرعشتيبدوحوىلإةراشإ
ءامسأزيميل؛مالعألاسرهفيف"2"مدختسادقف"نادلبلامجعم"باتك

ةيقبنعءارعشلا ,"59مالعألا
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"()"ساوقألا.و
فساوقألامادختسانكمملانمهنأب150ةيلودلاريياعملايفءاج

ثارتلابتكتافاشكنإلوقلانكميو؛هحيضوتولخدملافصولتافاشكلا

:يلاتلاوحنلاىلعتءاجةهيبشضارغألساوقألاتمدختسا

-لاثملاليبسىلع-تمدختساف؛اهريغنودتاحلطصمعقاومديدحتل-

ماقرألازييمتل؛يريمحلل"راطقألاربخيفراطعملاضورلا"باتكسراهفيف

نماهريغنعةفرعملاتاحلطصملاعقاومىلإريشتيلا ةدراولاتاحلطصملا

:الثمدروثيح؛قايسلانمض

.235717508«(5)ءاوبألا

0

"بلعثسلاجب"باتكلمالعألاسرهفيفنوراهمالسلادبعاهمدختساو

,"9ةمجرتلاعضوميفحلطصملانأىلإةراشإلل

سنأوسلاجملاةجهب"باتكيقاوقسرهففءاحاملثم؛لحخدملاحيضوتل-

ملنمثءارعشلاءامسأزيمتل؛يرمنلل"سجاهملاونهاذلاذحشوسلاما

يفهنمو؛هتبسنىلإقيقحتلاىدهوفنصملامهبسني امةنكاسلاةزمهماةيفاق

ةحفصلاوءزجلاتايبألاددعرعاشلاةيفاقلا

همل/3١ةنييعوبأءاوس

,.329هجو١؟(دربنبراشب)ءاوس
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(تاراصتخالا)فرحألا.ا/

دوجوىلعةلالدلل؛ثارتلابتكسراهفيففرحألانمديدعلامدختس١

نيبةقرفتمتامولعمىلعةيوتحملاثارتلابتكةعيبطبلطتتثيح؛ةمولعملا

ىلإةراشإلل"ت"فرح"ثيدحلابلطيفةلحرلا"باتكيفمدخّتساو

.سرهفملاباتكلاىلعققحاقيلعتنمحلطصملانوك

فرحهسراهفيفمدختسادقف"ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"باتكامأ

:يلاتلاوحنلاىلعءاجف؛باتكلاةيشاحُُقلحخدملادوحججوىلإةلالدللحرءاجلا

,"59حم.9١:يسرافلايلعيبأل«بارعإلاتايبأ

تامالعيزيربتلل"مامتيبأناويد"باتكسراهفيفمازعلامدختساو

:لاثملاليبسىلع-اهنمدرو؛ةددعتمفورحوزومروةفلتخم
019مجدمزلزللها-78١1ص2١حج:ىملُسيبأنبريهز

ةيعابطلافورحلا./

نأالإثارتلابتكتافاشكيفةفلتخمةيعابطفورحمدختست

ءزجحوضومدعواهمجحرغصبزيمتتوءاهنمليلقددعيفدودحماهمادختسا

سراهفصنلافرحنمرغصألايعابطلافرحلاتاذسراهفلانموءاهنمريبك
."ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"باتككلذكو"رابخألانويع"باتك

-١91/-



باتكلالخادرخآىلإسرهفنمةعابطلافورحماجحأفلتختدقو

يفًالثمف؛كلذلةرفاوتملاةحاسملاوتاحلطصملامجحبسحكلذو؛دحاولا

ترفوتدقراعشألاو«ثيداحألاو«تايآلاسرهفدحن"ناسللافيقثت"باتك

فرحمجحسفنيفةلكشُمةحضاواهفورحتءاجف؛ةريبكةحاسماهل

اهيفمدختسانكامألاو«نادلبلا«نييوغللا؛مالعألانملكسراهفامأ؛صنلا

مجحىلإدوعيكلذلعلو«نيدوماعيفتعضوورغصأيعابطفرح
.اطصصخخملاةحاسملامجحوتاحلطصملا

يفامك؛ىرخألافورحلانمًاداوسدشأةيعابطفورحمدختستدقو

فرحءزجلامقرلمدختساثيح؛"نآرقلامولعيفناهربلا"باتكسراهف
؛تاحفصللةمدختسملاةيعابطلافورحلانمربكأوًاليلقًاداوسدشأيعابط

'يلاتلاوحنلاىلع

1عسلسس1

ةيفاقلًاداوسدشأًايعابطافرحمدختسادقف"نادلبلامجعم"باتكامأ

.يداعلايعابطلافرحلامدختسافةديصقلاتايبأةيقبامأطقفلوألاتيبلا

فرحلامادختساةقيرطيفًافالتمنادحاولاباتكلاسراهفيفدحنو
دحبثيح"يئاسنلاريسفت"باتكسراهفيفمدختساامكلذنمو«يعابطلا

ءظافلألاو؛ثيداحألالثم؛ةفشكملاتاحلطصمللًاداوسدشأًايعابطافرح

مادختساىلإدمعفتايآلاسرهفيفامأ.باسنألاو؛باقلألاو«خويشلاو

.كلذفهجهنفلتخافةيآللالةروسلامسالًاداوسدشألايعابطلافرحلا
طامنأتدجوكلذبو.يداعلايعابطلافرحلانكامألاسرهفيفمدختساو

.دحاولاباتكلايفىتحةددعتمبيلاسأو«ةفلتخم
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ًاحوضورثكألابتكلانم"يدادغبلالاعنلاةخيشم"باتكسراهفدعتو

ةقيرطبتفّصواهفورحتحضوثيح؛يعابطلافرحللةبسنلابًءافصو

سنأوسلاجملاةجهب"باتكسراهفكلذكتزيمتو.ثحبلاونيعللةحيرم

.اهبيترتنسحواهئاقنواهتعابطحوضوب"سحاهلاونهاذلاذحشوسلاحا
تافاسملا.8

تافاشكلانيبةيدومعلاتافاسملا.أ

ءاجف«هتافاشكنيبتاحفصلصاوفكريملامثارتلابتكسراهفنم

رئاخذلابخن"باتكو«"فيرصتلايفعتمملا”باتكاهنمو؛ضعبولتاهضعب
هسفنتقولايف-نيبتو«"برعلاباسنأةرهمج"باتكو."رهاوجلالاوحأيف

دنعلصاوفكرتتالةساردلابتكةيبلاغنأ- نع؛فرحألليئاجهلاميسقتلا

نويع"اهنمو؛ةغرافةفاسمكرتىلإدمعتامنإو«ةديدحةدمعأيفاهعضوقيرط

."نادلبلامجعم"و"ةداعسلاحاتفم"و«"رابخألا

لخادملانيبةيقفألاتافاسملا.ب

امةداع امهمءاهبلقتسمرطسيفثارتلابتكتافاشكلخادمأدبت

لاثملاليبسىلعف؛ةيعرفلالخادملامادختساةلقعمءاهيفةدمعألاددعناك

يسلدنألامزحنبال"برعلاباسنأةرهمج"سراهفيفةسيئرلالخادملاتعضو

سرهفينًالثمفءاهتحتجردنتلاوءاهنعةعرفتملاتاعوضوملاتحردأو
'يليامدرو؛ةماعلافراعملا

لتق١١١1ولولكوكمغلبيدهمللقادص١547نيمهردقادص:قادصلا يبأ

,2359"م5قادصلابءاطملرهيزأ

نيبنيتطقنلاعضوبامنإو«تافاسمكرتعم.ديدحرطسيفاهعضونود

نودضعبولتاهضعبةيعرفلالخادملاتدرومثءطقفيعرفلاوسيئرلالخدملا
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قفتيالاذهيفوهو؛عقاوملاتاددحمدعباهنيباميف-اضيأ-تافاسمكرت

هبتءاحجامعم لكعضوبيصوتلاريياعملا وأ«ةيعرفلاوأ«ةسيئرلالخادملا

,""9ديدجرطسيفاهنععرفتملا
:يلاتلالكشلابدرودقف؛"لامعلازنك"باتكامأ

:بألا

"7/8/1رارقإلا5/555عويبلا5/24١جحلا«58١/*زئانجلا]

,"09ع...4/594ةيطعلاوةبهلا

عضوةفاسمكرتدعبوهليلاتلارطسلايفمث«سيئرلالخدملاعضو

يهو؛تاغارفكرتنوداهدعبلحادملاتعباتتمثنمو«يعرفلالحدملا

نمربكأةفاسمكرتيملفاهفلاخهنأالإ؛150اهيلإتراشأيلاةقيرطلا

فاهتقباس .ةيعرفلالحادملاةلمكتليلاتلارطسلا

رطسلايفةسوردملابتكلاضعبيفعقاوملاتاددحمدوروظحالملانمو

باتكسراهفيفدرولاثملاليبسىلعف؛هراوحىلإسيلو؛لخدملليلاتلا
يفناهربلا" ؛يشكرزلل"نآرقلامولع :يليام

:نويرصبلا

.ا١الء١:

.1الالب8

0

لئاقةرشابماهيليو"ىوحهلامذ"باتكليفاوقلاسرهفيفةيفاقلاتدروو

ىلعتءاجف؛امهنيبةفاسمكرتنودبتيبلا :يلاتلاوحنلا

.48نومأملاءابظلا

ب8يووىاذس



.هالامهجنبناسغءاسنلا

نبسابعلابوحش ,."9ع١فنحألا

ةقيرطركذتملهنأةصاخبو؛ثحابللاسبلوأطلخبولسألااذهببسيو

.هيفةاطعملاتامولعملافرعتملو؛سرهفلامادختسا

ةيليمكتلارطسألا.٠

رطسألاوأ«ةيليمكتلارطسأللربكأةفاسمكرتةرورضريياعملايفءاح

فرح١١-(1150)مإ١بردقتةيعرفلالحادمللكزتتيلاةفاسملانمةيلاتلا

مدعثارتلابتكتافاشكيف-ماعلكشب-ظحالملانأالإ؛7يعابط

باتكسراهفيفةيليمكتلارطسألاتءاجدقف؛اهنأشبةنيعمةدعاقبمازتلالا

امأ-طقف-ةيعابطفورحةتسدعبيرونيدلاةبيتقنبال"رابخألانويع"

تفلتخادقف؛يدنشقلقلل"اشنالاةعانصيفىشعألاحبص"باتكسراهف

ف"55ةحفصيففورحةسمخةفاسمدجنف؛رخخآىلإسرهفنمةفاسملا

يفدحونيح نيفرحنعلقيام٠٠١ةحفص .نييعابط

ةدمعألا١.

تاحفصجارخإيفةدحاوةقيرطجاهتناسرهفملاىلعنأفورعملانم

اهعملماعتلاةلوهسل؛دحاولاباتكللفاشكلا يفدّهاشملانأالإءاهمادختساو

وأراعشألاو«ةيوبنلاثيداحألاو«ةينآرقلاتايآلاسراهفةيبلاغنأثارتلابتك

سراهفلاةيقبوءدحاودومعيفعضوتثارتلابتكلتايبألافاصنأويفاوقلا

لصيدقو«نيدومعيفعضوتاهريغو«ةغللاو,نكامألاو,بتكلاو؛مالعألانم

ةعانصيفىشعألاحبصباتكسراهف"يفدحبًالثمف؛ةدمعأةثالثىلإاهضعب

يبا «تابتاكملاورعشلاوثيداحألاوتايآللدحاودوماععضو"يدنشقلقللاشنإلا

-8#ى.وؤ-



تايمسملاوتاحلطصملاونكامألاوبوعشلاو«مايألاولاثمأللنادوماععضّوو

ثيحيبيهذلل"ءالبنلامالعأريس"باتكسراهفلةبسنلابكلذكو.بتكلاو

امأ.نيدوماعفسراهفلاةيقبودحاودوماعفثيداحألاوتايآلاتعضو

هسراهفعيمجلنادوماععضودقفروظنمنبال"برعلاناسل"باتكسراهف

."تايبألافاصنأوزاحرألا"سرهفادعاميفرشعلا

فاهتافاشكلةدمعألاددعيفطقففلتختاليلاسراهفلانمكانهو

ةفلتخملاةدمعألادجنف؛تاحلطصملاكلتعضوةقيرطيفامنإو؛دحاولاباتكلا

سرهفنمهبةجرخملالكشلاوءاهدوروةقيرطيفىرحألانعاهنيباميف
ةيمكفالتحال؛اهتاميسقتواهتدمعأدادعأيفةتوافتملالوادجلاوءرحآل

.حلطصملكنعةاطعملاتامولعملاةيعونو
سراهفتءاجدّقف؛ينابيشلاورمعيبأل"ميحلاباتكسراهف"كلتنمو

؛لوادجلكشىلعةيوغللاداوملاوتايبألافاصنأوراعشألاوزاجرألانملك
؛دحاودومعيفتناكف؛ةدمعألالكشتذختافلاثمألاومالعألاسراهفامأ

:يلاتلاوحنلاىلعةفلتخمسراهفلاترهظف

:ةيوغللاداوملاسرهف

      

 



:يلاتلالكشلاىلعمالعألاسرهفو
. 759/1١ :يدمآلا

نبنابأ .٠١28/١:ىيحينبنامثع

عضويعاريالهنأالإ؛ةدمعألاماظنعبتيهنأدحبامتافاشكلانمو لصاوف

نيبةحضاو يفةباصإلاسراهف"لاثملاليبسىلعف؛ةيلحادلافاشكلاتاميسقت

رجحنبال"ةباحصلازييمت -ةحفص4١5يفتافاشكةعبرأيوحيينالقسعلا

لكللعجثيحبةدمعألااهيفمدختسا-ًادجةليوطلاتافاشكلانمدعيوهو

كلتلخادفرحلكلصصخ#يملهنأالإءاهبةلقتسمةدمعأوتاحفصسرهف

لكشباهعضوثيح؛هبةلقتسمتاحفصالوةلقتسمةدمعأتافاشكلا

ثحابلاىلعسبلياممضعبءارواهضعبتلاوتف؛عاطقنانودرمتسم

.هجعزيو

نمف؛دحوموديجلكشبةحرخمسراهفدوحومدعىئعيالاذهنأالإ

لعجدقف"ةيرصبلاةسامحلا"باتكاهسراهفةدمعأددعلةدحوملابتكلا

.ءارعشلاويفاوقلاسرهفنملكلةدمعأةثالث

ةلودجلا١

امبتكلانم لكشىلعسراهفلاجرديوأطوطخلامدختسي ؛لوادج

ً-الثم-يرصبلاماقرلل"راذتعالاووفعلا"باتكيفف ؛لوادجلاتمدختسا

يفراعشألاسرهفعضوثيح ؛©"'*لودج :يلاتلاك

اى



 

  
و

نملولاتا لاوفلووةدصقلا
ريطستلابولسأمادختساب؛دحاوباتكيفأعمنيبولسأجمديامكانهو

تايآلاسراهفدروينأك؛رعشلاوتايآلاوثيداحأللةبسنلابنيوانعلل

نعثيدحلاوةيآلازرفتلوادجيفةرطسمثيداحألاو بولسأوةحفصلا

بتكلاكلتنمو.بتكلاونكامألاومالعألاكسراهفلاةيقبلةفورعملاةدمعألا

   

:"4تايآلاسرهفهيفوروظنمنبال"صاوغلاةردنمصاوخلابيذهت"

ةحفصلااهمقرةيأآلا

0ةرقبلاةروس1

م5١<هللانمبضغباوءابو"

قحهنولتي" ا0"هتوالت

ا#وجعل



فاشكلاتاحفصميقرت.١

تاحفصميقرتقرطيففالتخاكانه :كلذنمو؛تافاشكلا

َلِعُجاهيفف؛باتكلانتمنعلقتسمميقرتبتافاشكلااهيفرهظتبتك.أ

«دربملل"بضتقملا"باتكاهنموءرخآلانعفلتخمميقرتاهنملكل
."ةيرصبلاةسامحلا"باتكو

نمرمتسمميقرتتاذبتك.ب يفامهتياهنىلإباتكلاةيادب ؛فاشكلاكلذ

هيفتمدخّتسادقف"يدادغبلالاعنلاةخيشم"باتكاهنمو ةدحاوةيجهنم

باتككلذكو.هتياهنىلإوباتكلانتمعمًالسلستمميقزتلاءاجف؛ميقزنلل

يفءانغتسالا' ترمتساثيح"ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعم
ةمئاقنمضهسراهفتعضودقوهتياهنىتحعباتتيفباتكلاماقرأ

.لصفملكشبباتكللتايوتخما
ةيراجلانيوانعلا١5.

نمديدعلاكانه يفتناعتسايلاةيثارتلابتكلا ةيراحلانيوانعلاباهتافاشك

ةيرصبلاةمالعلامدختستملاهنأنيحيف,ةحفصلاطسويفةسيئرلانيوانعلاو

نممغرلاب؛تافاشكلاتاحفصلنيولتلاوةحفصلافرطلميرختلاوأ مادختسا

ضعبيفنيولتلا .روظنمنبال"برعلاناسل"باتكلثمةيثارتلابتكلانوتم

يفةيراجلانيوانعلاتمدختسادقو نمرثكأةلصفنملاتافاشكلا اهمادختسا

زييمتيفةباصإلاسراهف"يفدرواماهنمف؛ةلصتملاتافاشكلايف "ةباحصلا
وأةملكلالئاوأةدحىلعةحفصلكسأرىلعينالقسعلارجحنبال

طسوىلعأيفدرولاثملاليبسىلعف؛فاشكلاعوناهيلإفاضمنيتملكلا

:ةيوبنلاثيداحألاسرهفنمىلوألاةحفصلا

-9,ه-



.ةيوبنلاثيداحألا-امرخآ

:اهةيلاتلاةحفصلافو

.ةيوبنلاثيداحألا-يببلاىتأ

:عضولئابقلاسرهفةحفصسأرىلعو
0لئابقلا-دزألا

لكففشكملاباتكلاناونعبٍتأيملهنأيفريياعملنعفلتحادقو

,"10ةحفص

سراهفيو«"تايفولابيفاولا"باتكلمحجارتلاسرهففتمدختساو

لكناونععضونأب"ضايعرابخأيفضايرلاراهزأ"باتكنملوألاءزجلا
قفتياموهو,©"١تافاشكلاتاحفصنمةحفصلكفصتنميففاشك

يفءاجامعماذهيف دقفروظنمنبال"برعلاناسل"باتكامأ«ريياعملا

.ةحفصلكسأرنمنميألابناجلاىلعاهعضو

نمريثكلاكانهو نيوانعلامدختستمليلاةلصفنملاوةلصنملاتافاشكلا

لثم؛ةيراجلا هابنإ"ويليبشإلل"فيرصتلايفعتمملا"باتكنملكتافاشك

بخن"و"راطقألاربخيفراطعملاضورلا"و"ةاحنلاهابنأىلعةاورلا

.ينافكألل"رهاوجلالاوحأيفرئاخذلا

سراهفلاسرهف.©

نيبسراهفللسرهفو«تايوتحملامئاوقعضويفةفلتخمتاهامتاكانه
ىلإةراشإلاةيمهأنممغرلاىلع«ةيثارتلابتكلاةياهنفيشكتىلعنيمئاقلا

ضيوعتل؛تايوتحماةمئاقنمضوأ؛لقتسمسرهفيفءاوس؛سراهفلاكلت

داى



ليهستل؛اهنيبلصاوفنودسراهفلاروهظيلاوتو«ةيراجلانيوانعلافصقنلا

:يلاتلاوحنلاىلعترهظف؛اهديدحتوسراهفلانمةدافإلا

؛سراهفللسرهفالوتايوتحمللةمئاقدروتالف؛سراهفلاعضوبءافتكالا.أ

."عاقبلاوةنكمألاءامسأىلععالطالادصارم"باتكلثم

ةمئاقهسراهفنيبنمنوكيوءاهيفعقاوملاددحيسراهفللسرهفعضو.ب

.ينافكألل"رهاوجلالاوحأيفرئاحذلابخن"باتكلثم؛تايوتحما

؛اهتاحفصماقرأىلإريشتاهتاذبةلقتسمةمئاققفسراهفللسرهفعضو.ج

نبال”سجاهلاونهاذلاذحشوسلاحاسنأوسلاجلاةجهب"باتكاهنم

.يرمنلاربلادبع

؛سراهفللًاسرهفعضيالوسراهفلااهيفدرويالتايوتحمللةمئاقعضو.د

.يرهزألل"ةغللابيذهت"باتكلثم
جردتف«كلذبىفتكيو«تايوتحملاةمئاقنمضةلماكسراهفلاجاردإ.ه

نيروهشملاةفرعميفءانغتسالا"باتكلثم؛هتاحفصىلإراشيو«هنيوانع

."ىنكلابملعلاةلمحنم

؛تايوتخماةمئاقنمضهسراهفركذتملنيحيفءسراهفللسرهفداحيإ.و

شاطل"مولعلاتاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم"باتكلثم

.هدازيربك
باتكلثم؛اهلديدحتنودتايوتحملاةمئاقيفسراهفلادوحوىلإةراشإلا.ز

"9يرونيدلل"رابخألانويع"

:اهنمو؛تاحفصلاماقرأىلإهيفراشيالهنأالإ,سراهفللسرهفدوجو.ح
كلذكو«يناهفصألادامعلل"رصعلاةديرحورصقلاةديرخ"باتك

."ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"باتك
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يفةيدرفلاةلواحملا.5 يلآلافيشكعتلا

ادهجبلطتتلالامعألانمريثكلازاحنإيفةثيدحلاتاينقتلامادختساعم

وهو؛كومريلاةعماجةدعاسمم.؛ءءاجيهلاوبأدمحأهحباربىلعفرشأو«ةريامع

ىفطصمدمحماهعنصيلا"هحبامنباننسسراهف"و."'ءازجأةعبسف

يفيلآلابساحللةيلعفلاةدافتسالاىدمىلعفرعتللو«'9يمظعألا

سرهفلةساردنمدبالناكةعوبطملاةيثارتلابتكللفيشكتلا يفمدختسا

.ةساردلافادهأققحتجئاتنىلإلوصولل؛هليلحتليلآلابساحلاهجاتنإ

ىلعفرعتلاو«ةريامعليلخل"برعلاناسلسراهف"ةساردلةلواحميفو

فشكملالمعنعةقيقدوةلصفمةيداشرإةمدقمدوجوحضتا«هتسرهفةقيرط

لاخدإةيفيكلوانتيملهنأالإ؛هنمةدافتسالاو«همادختساةقيرطو«فاشكلاب.

قيرطنعتمتدقةسرهفلاتناكاذإامحضوُيملوءاهعملماعتلاوايلآتانايبلا

.يئزجمأيلكلكشبيلآلابساحلا

:يليام-فشكملاةمدقمةعجارموةءارقلاوصحفلالالخنم-نيبتو

.لمعلاجارخإو
بناجىلإءاهميظنتوتامولعملالاخدإةيلمعيفيلآلابساحلابةناعتسالا.ب

.اهنمريبكءرحليوديلافيشكتلا

ةيلمعىلعنيمئاقلاتهجاوتابوعصروهظ.ج :ىلإىدأامث؛يلآلافيشكتلا

و
س
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ضعبلبساحلاعيوطت هليكشتوهتحبربةداعإلالخنم؛فيشكتلاتايلمع

.ناكمإلاردقةبولطملاتاحايتحالاقفو

ًالكًالثمتبسحف؛جارخإلاةيلآلفرحبافرحًايئاجهتاحلطصملابيترت

دعبةروصقملافلألابيترتءاجو.مالعألاسرهفيف"ةنبا«تنبءانبا"نم

"ىدع.هدعءادع"يفاوقلابيترتنوكيو«ءايلالكشتذعخأاهنأل؛واولا

يفلك«يهامك .ءايلايفةثلاثلاوءاهلايفةيناثلاوفلألايفىلوألاف.هعقوم

«بهذ«بلغءاوبهذ"لاثملاليبسىلع-ةيلاتلاتاملكللةبسنلابامأ

(هبهذ)ًاريخأو(بهذ)مث«(بلغ)مث(اوبهذ)اهبيترتناك,"هّبهذ
ً"الثمةيلاتلاتاملكلاو ؛هيلعيهامكاهبيترتناك؛"هبهوي.هبهو«هبهوأ

نمبيتزللاقيقحت ,"19نيميلاىلإراسيلا
فصاحلكشبو«هلخادمبيترتدنعبساحلاجماربلفاشكلاعيوطت

تابوعصلاةريامعليلخركذيو.زاحرألاويثاوقلابيترتوءرعشلاسرهف

ءاتلابقلعتياميفبساحلازاهجيفةينفةبوعصاندجو"لوقيفهتهحاويلا.

يفلئاييذلاريمضلاو(ة)ةطوبرملا رهظتةطوبرملاءاتلانإذإءاهمسرهمسر

ءاطاك«بساحلايف ددعيفراركتعقوف؛امهنيبزييمتلانكميالو«ةطوبرملا

يفتايبألانم نمةنوكمةيفاقلاتناكاذإامأ«(ةيفاق)نيفرحلانيذه ةثالث

اهوأنوكييلاتاملكلانيباميفبوساحلاماظنيفعقتاهنإففورح

«لمعي«لمعن«لمعأ:يليامك؛ءارلافرحبأدبتيلاكلتولاذلافرح

لمع«لمعذ«لمعأ:يليامكاهبيترتنوكيف«لمعر«لمع«لمعذ
يتلاةزمهلالماعتو.لمعي«لمعر وأفلأىلع فرحلاةلماعمءايوأواو
يهيذلا لماعيو.ةيفاقلاىلعقبطنيامكةداملاىلعاذهقبطنيوهيلع

0



هيورناكامامأ.دحاولافرحلاةلماعم(فرحنافرحلا)ددشملافرحلا

زاهجيفةينفرومأل؛ءايلاىلعقباسلافرحلانمضدرودقف(ءاي)
فرحلاىلعدروهنإف(اه)هتيفاقةياهنيفناكامكلذكو«بوساحلا

ءءارلايفتدروءألثم؛(يريمحلا)ةملكف:اهتاذبابسأللهيلعقباسلا
."ءابلايفتدرو(اهبارغ)ةملكو

ناسلسراهفيفدراولازجرلا"زحرلاسرهفلةبسنلابةريامعليلخلوقيو

نمنكيمل؛ةضحمةينفرومأل؛زجعلاوردصلاةقيرطىلعقسندقبرعلا
,١9""كاذنآاهكرادتنكمملا

تصلختساطاقنلانمةعومجميفهلمعيفةريامعليلخةقيرطصخلتتو

:يليامكيهو؛سرهفللةساردلاوليلحتلانم

ءاهحيحصتواهقيثوتوتامولعملانمدكأتلل؛عحارمورداصمىلإعوحرلا”“

.كلذىلإةراشإلاو

كلذنمو؛هملعوهلاحبفلك؛مهنمنيصصختملاوةربخلالهأةراشتسا

ىاجيهلاوبأدمحأةيلآلاةحيربلاو«تابساحلاىصاصتخابهتناعتسا

فيفعو«يئارماسلاميهاربإو«نوراهمالسلادبعنملكلهتراشتساو

يفمهريغو«دادحانحو«نمحرلادبع ."9لاثمألاولاوقأللهتسرهف

صرحلا نعمنمهديريامىلإلوصولل؛ثحابلاةمدخىلعديدشلا باتكلا

؛اهقيثوتو-ديفتسملااهيلإجاتحبدق-تامولعمةفاضإعم؛هتئيهىلع

هنمتذخأىذلاردصملامسادارياب ليبسىلعدجوثيح؛ةمولعملا

:لاغملا

-_8وود



."2شرب-5/716ج75/١ي(شربألاىلإبوسنمعضوم)ةيشربألا

:رخآعقومفو

يفةرصبلاةلحدئطاشىلعدلب)ةلبألا ةنيدمىلإلدييذلاجيلخلاةيواز

.رزج/1١-154ج5/1١ي(ةرصبلا

«يومحلاتوقايل"نادلبلامجعم"باتكنيعقوملاالكيف"ي"بيبعيو

.اهيفةفاضملاةمولعملادحبىلاةحفصلاوءزجلاىلإهبناحبراشأو

ةلباقم< يفدوجوموهامكاهتنراقموءرعشلايفتافالتحالا تاعومجم

يفاهيلعةلثمأدروأو«تافالتخالاهذهدصردقو«نيواودلاوأرعشلا

.هتمدعم

ليبسىلعدروأف؛كلذىلإةراشإلاو,ناسللايفأطخهدجوامبيوصت

.سرهفلايف"بجنبوذ"اهبيوصتدعبتبتر؛"بحليذموي":لاثملا

طختدرووأةفرحملاوأةفحصملامالعألاوءارعشلاءامسأبةمئاقهعضو

يفكلذيفهعجرموهبماقيذلاحيحصتلاىلإهتراشإو .هتمدقم

اهقافرإعم؛ةسايسلاكلتنمجذامتىلعءوضلاىقليحيضوتلانمديزملو

رعشلاولئابقلاومالعألاورثألاوثيدحلاوةينآرقلاتايآلاسرهفنمةيحةلثمأب

.بتكلاو

نآرقلايفروسلابيترتقفوةيركلاتايآلابيترتىلإةريامعليلخدمعو

يفةيآلااهيفتدرويلاعضاوملاركذعم؛يمقرلااهلسلستبسحميركلا

هعضوميفهبدهشتسملاةيآلانمءزجلكعضوىلعلمعو«"برعلاناسل"

:لاثملاليبسىلعدرويوهف.ناسللايفهدوروعضاومهمامأو«ةروسلانم
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(ةحتافلاةروس-١١

) هللامسب (-١

.هلا57/18ج

) ميحرلانمحرلا [ -١

.محر781١/1ج

برهللدمحلا]-؟ (نيملاعلا

29لدمج-١هو)عج

قفًوايئاجهاهبتريملهنأنيعياذهو قفوامئإو؛تايآآلا .روسلا

دقفرثألاوثيدحلاسرهفلةبسنلابامأ عجريوءدحاوسرهففامهجردأ
نمرثكيروظنمنبانأىلإكلذ ريغتارابعلالامعتسا يلاةددحملا نأىلإريشت

نموهمأنالفةياوربملسهيلعهللاىلصلوسرلالوقوهأهدروييذلالوقلا
وهرمعنوكيو؛رمعثيدحفو:لوقيًالثمهدجنف«نالفلوق يفو؛يوارلا

6ل مساتبثيمث"لئاقلاوهرمعنوكيو؛رمعثيدحيفو:لوقيرحآعضوم

٠.""صنلاراسيىلع()نيسوقنيبيوارلاوألئاقلا
ليلخدمعدقو ردصفتءاجىلافورحلافذحىلإةريامع «صنلا

نم:ميملافرحيفاهعضووءافلافرحاهنمفذح...عطتسيملنمف:ًالثم
:كلذىلعةلثمألانمو....عطتسيىل

.اعيمجكيديدمتنألاهتبالا

.لهيب-70/1١ج

هذهحاكناوتبا .ءاسنلا

.تتبحا//7ج

-؟9١19؟!-



كلذرربيوهو؛امهنيبةريامعليلحخلصفدقفلاثمألاولاوقألااسرهفامأ

مثلوقتبرعلاو«برعلاتلاق:ناسللابحاصلمعتسياًماريثك"هلوقب

بتكدحأيًفالثامهدحنبرعلالاثمأنملثمهباذإف؛برعلاهلوقتامركذي

نإكنكلو«لثملاىلع:هتياهنيفركذياصندروياًماريثكو«لاثمألا يفتبقن
نمىفتخامثناكهلعلوءاهيفهدجاوكنظأالفلاثمألابتك لامعتسالا

يفوهوأ؛يوغللا "هلوقبلمكأو«"انيلإلصتمليلالاثمألابتكنمباتك
نمريبكددعةراشتسابانمقدقو مهنيذلاماركلاانئالمزوءالحألاانتذتاسأ

عبطتنأىلعرمألارقتسافناديملااذهيفعاب دلجميفلاوقألاولاثمألا ءدحاو

لاوقألانمهاندجوامولثمهنأبروظنمنباصناملاثمألامسقمضينأىلع

بتكيفلاثمألاوأ هركذدرودقولثمهنأبعئاشفورعموهاموأ«لاثمألا

."9"ثارتلابتكنماهريغوأةغللاوأوحنلابتكيف

:يليامدرو"لاوقألاسرهف"ىلعةلثمألانمو
.ًابيبحتيلمتوًاديدحتيلبأ

,"المو9./6٠1ج

نع«ءءارعشلانعمالعألاةريامعليلخلصفدقفمالعألاسرهفيفامأ

يفةلاحإلاعم«برعلاناسليفمهؤامسأتدروامكاهنمالكدروأو«لئابقلا

ىلعيذلارخآلاعضوملاىلإعضوملك ؛هيفهعباتينأثحابلا داوملمكتسيل

."برعلاناسل"يفملعلادورو

يفدروألاثملاليبسىلعف :ءارعشلاسرهف

-وم



,"9اجحخس-578/١ج(عيفهرظناو«دنه)سخلاةنبا

يفراشأو."برعلاناسلسراهف"يفمالعألاسرهفانه"ع"بيعيو

:مالعألاسرهف

برج-71/1١ج(شيفهرظناو«سنلاتنبدنه)سنخلاةنبا

يفراشأو؛ءارعشلاسرهف-انه-"ش"بدارأو نكامأىلإنيعضوملا
نعةفلتخم دراولالخدملافالتخال؛ىرخألا دوروةلاحيفو.اهيفمدختسملاو

ءامسألاامأ(رظناو)ةلاحإةريامعليلخاهيفمدختساةئيهنمرثكأىلعملعلا

؛"لجرمسا"وأ"ةأرمامسا"ةباتكىلإةريامعليلخدمعاهديدحتنكمياليلا

'يلاتلالاثملايفامك

609لحجرمسا:ناباحج

أطخرعاشلاوأ؛ملعلادوروةلاحيفو رخآببسلوأءافيرحتوأءافيحصت

:وحنلااذهىلعهيلإريشيهعضوميفأطخدرووأ
١74اهيرعسملاعزح8/18يرعملا

نبرمعقوط-777/0٠١ركبنبرمع ,('9"9.اهريكب

1559١

يفركُدثيح؛ءارعشلاسرهففةلاحإلابولسأمدختساو انتبثأ"هتمدقم

يفهركذعضاومهمامأانعضوو«رعاشلاهبرهتشايذلامسالا انلحأمث«ناسللا

كلذفو(...رظناو)اذكهرحآبقلوأ«ةينكوأءمسابهدوروعضاومىلإ

هديريامىلإلصينأىلعانماصرحوثحابللًاريسيت"-"ةراشإانبتكعضوملا
مهنعذأنموأروظنمنبااهدروأيلاءامسألانمًاريثكانصصخدقو.ًالماك

لاق:رعشلانمتيبةئامسمخىلعديزيامدرودقفًالثم(يلذهل)كةماع

وأيلذهلااذهديدحتانعطتساثارتلابتكونيواودلاىلإعوحرلابو«يلذهما

-غ5١-



امو.يراصنألاكاذ نملعلو؛مهرثكأ اننأركذننأفيرطلا درننأانعطتسا

هانفضأامانعضوءايلذهرشعةعبرأوةئامىلإًابوسنمدروامًمامسقوأيلذهلا

نيسوقنيب "(...بيؤذوبأ)«(...دلاخ)يلذهلا 29,

نمثءارعشلاءامسأب-هتمدقُميف-ةلوطمةمئاقةريامعليلخدروأدقو

ىشعألاءىشعألا):اهنمو؛ةقيرطنمرثكأبناسللايفمهءامسأتدرو
«يثيللا«نيزحلا)كانهو«(زامرحلابباذك«يزامرحلاءباذكلا«ءيزامرحلا

.(ينانكلانيزحلا«ينانكلا

بقع-امباتكنًماحيحصتهذخأةلاحيف-هعجرمىلإراشأدقو

:لثم؛رعاشلامسا

نبدلاح .310/١1يناغألارظنا«ةينافيطلانبا«ةمقلع

؛ةيبرعلالئابقلانممهركذءاجنمهيفعضودقف"لئابقلاسرهف"امأ

نموأءيوحنوأيوغليأرباوفرعنمو؛مهريغوليذهو«ميمتءدسأ اوفرع

.نيئباصلاوىراصنلاودوهيلاكيعضووأءيوامسيركفبهذ

"برعلاناسل"يفلئابقلانمءاجامنيبةلباقملاىلإةريامعليلخدمعو

مجعموةرهمجلاك؛ةثيدحلاواهنمةميدقلالئابقلاوباسنألابتكنمهريغو

.سرافلاوأ«رعاشلاةليبقمساىلإلوصوللوأ«ةليبقلامساديدحتل؛لئابقلا

ةحتفلافةمضلا«ةكرحلاويورلا)ةيفاقلابسحرعشلاتايبأبيترتبماقو

نميئاجحلابيترتلاةعباتمىلإدمعمث«(نوكسلافةرسكلاف نيميلاىلإراسيلا

تيبرخآنم «بلس«بلغ«بهذ«بهو:ًالثمبترثيح«هلوأىلإرعشلا

«بلغ«بلس:يلاتلالكشلابءابلاةيفاقيفاهبيترتعقًيالوأيليامكءبلق

ىلإامهوأنمناتيبقفتاولو.نيميلاىلإراسيلانمءبهو«ءبهذ«بلق

-ه9١8-



؛ريمخأتلاوأميدقتلايضتقييذلازيمملانوكيهنإفءدحاوفرحيفالإامهرخآ

'يلاتلاتيبلايتأيءًالثمف

دوذمبلسقورتحتنمعفرينمرظنيامنأك
:يلاتلاتيبلالبق

دوذمبلسقورتحتنمعفرييفرظنيامنأك

ةملكلايفءايلالبقلوألاتيبلل(يفنم)ةفلتخملاةملكلايفنونلانأل

هعبتامث«تيبلاتحترعاشلامساعضوو.(يف,نم)يناثلاتيبلايفةفلتحملا

(55؟95)

يفهدوروعضاوم ناكتيبلاتاملكضعبيففالتمحاعقونإو«ناسللا

ةددعتملاتاياورلاعمجنمثحابلانكمتيل؛فالتمخالاتارمددعبهدروي

دقو.نيسوقنيبهعضيففورعمريغرعاشلامساناكنإامأءدحاولاتيبلل

دقفزحرلاامأ.عضومفالآةسمخىلعديزيامنيسوقلانيبعضوامددعغلب

دقفايدرفراطشألاددعناكنإامأءرعشلاتايبأنمهريغيفامك؛هبيترتناك

.هلًاردصريخألاىلعقباسلالعجح
ثيح"اضيأرظنا"نعًاضوع"رظناو"ةلاحإمدختساو ليبسىلعدروأ

:لاثملا

دبع-77/©ج(جاجزلارظناو)يرسلانبميهاربإ
نًعاضوع"-"ةراشإمدختساو فرحتحتدحنةالثمف؛"رظنا'ةلاحإ

:فلألا

<لادبإلا (تيكسلانبا)لدبلا-بولقملا-لدبملا<لادبإلاوبلقلا
-457/11ج .ميق
:ميملافرحتحتهسفنسرهفلايثو

.شرح-5/71١جلادبإلا-بولقملا

-9١5-



قفو؛هعقاومفلتخميفهيلإراشأثيح؛حلطصملافورحرئاسيفاذكهو

عم؛ةيئاجهملاهفورح ىلعوهنيعبحلطصملاكاذدوروبسحهناكمىلإةراشإلا

امث؛رخآلانعفلتخمناكمىلإ-ةرملكيف-ريشيهنأىنعع,صنلايفهتئيه

اهيلإلاحأيلانكامألايفتاحلطصملاكلتعيمجلثحابلاعبتتةرورضعي

:يفكلذلعفيملهنأالإ.ةلماكةمولعمىلعلوصحلل؛سرهفلانم

.©"7ةمرهنبا-ةمرهنبميهاربإ

.ليدبلاحلطصملاىلإطقفلاحأامإو؛حلطصملادوجونكامأىلإرشيملو

ليلخمدختساو يًفالمجوتاملكوأًازومروًافورحةريامع ناسللهسراهف

:رعشلاسرهفيفلاثملاليبسىلعدروأثيح؛برعلا

(+)ءابظلاضيبرلاةرجحنعرتويامكًاملظوًالطاباننع

نبثرحلا) ضير١٠66/6107ج(ةزلح

(+)ءابظلاضيبرلاةرجحنعرتعتامكاملظوًالطاباننع

نبثرحلا) "07ننع190/1١5-ج+رجح-ه71/+رجح-79١/ج٠(ةزلح

ىرخأةياوربقباسلاتيبلايناثلاولوألاثيبلايف(+)دئازلاةراشإنعت

يعي"ج"ميحلافرحوءرمخآرعاشلوأ "/"ةلئاملاةطرشلاةراشإوءءزجلا يئعت

نأبئعتفلاثملايفةريخألا"+"دئازلاةراشإامأ:ةحفصلاوءزجلانيبلصفلا

ةراشإمدختساو.هسفنءزجلانمىرحأتاحفصيفرًآاعضومكانه

.هتحتةمولعملادرتيذلايوغللاحلطصملاوةحفصلانيبلصفلل"-"ةطرشلا

دبعباتكىلإريشيل"ه"ءاملافرحىرخأنكامأيفمدختساكلذكو

"ع"نيعلافرحو"برعلاناسلمجعميفتاهيبنتوتاقيقحت"نوراهمالسلا

يفمالعألامجعم"ىلإريشيل باتكىلإريشيل:دادحمجعمو«"برعلاناسل

-؟1ا/-



يفدجنملا"باتكىلإريشيل:دجنملاو"ةيرعشلاوحنلادهاوشمجعم"دادحانح

اميفو."ثنوملاوركذملانيبقرفلايفةغلبلا"باتكىلإريشيل:ةغلبلاو."ةغللا

.بتك558/1١جءارهب

:"مالعألاسرهف

.(لجرمسا)ضابأ
.ضبا١١١/07ج

نبنابأ .ديعس

"59رزاس١7/4ج

هجاضنإىلعهبحاصصرحامهم؛تاوفهنملمعولخيالهنألو
دهجللو"برعلاناسل"سزهفمهبماقيذلالمعلاةماخضلًارظنو؛هلامكإو

اميفصخلتتيلاتارغثلاضعبهبوشينأنمدبالناكهيفهلذبيذلاريبكلا

.ةسرهفلاةيلمعيفيلآلابساحلانمةدافتسالاىدمحيضوتمدعِِ

.اهتيفيكو«يلآلاعيوطتلاتالواحمنمهيلإراشأامحضويمل

.اهلشفوأ«ةيلآلاةسرهفلاحاحبةبسننايبنمهولخ
ىلعهدامتعا ةسيئرلالحادملامادختسانودءايئاجهتاحلطصملابيترت

.ةيعرفلاو
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نعهلصفو«مالعألاسرهفلهميسقت- .نكامألاولئابقلاوءارعشلا

ىلعهدامتعا- بتريملثيح؛ميركلانآرقلايفتدروامك؛روسلابيترت

:ًايئاجهةينارقلاتايآلا

ةباتكثيحنم؛اهعبطوتافاشكلاجارخإبولسأيففالتعالا

؛رومأنماههباشاموةدمعألادادعأو«لصاوفلامادختساو«تاحلطصملا

:مالعألاسرهفيفدروألاثملاليبسىلعف
27177ع53

."7(يبرحلاوقاحسإوبأ:رظناو)يبرحلاميهاربإ
رخآناكميفو.لخدملاوةلاحالانيب":"نيتطقنلا-انه-مدختسا

:دحن

فاهعيمجتءاجدقفةدمعألادادعأامأ؛":"نيتطقنلاعضونودب

.دحاودومعيفدرودقفرعشلاادعامنيدومع

"عئاقولاسرهف"يفراشألاثملاليبسىلعف؛تالاحإلايفءاطخأدوجو-

:ىلإ

.0515لرجل7١”*/7ْجنيدايحأ-نيدانحأ

:ةرشابماهالتو

-59/1١/جدحأ .بوح-7410/ايف-١١5/اداد

لعفيامك"-"ةمالعبهيلإلاحأيذلارخآلالحدملاىلإرشيملهنأىنعم

.ٌةداع

نمدعتلا؛ةيراجلانيوانعللهمادختسامدع- يفثحبللةدعاسملاتاودألا

.سراهفلا
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.هتاحفصىلإريشيو«هعاونأحضويسراهفلاسرهفنمةولخ

؛"'مالعألامجعم"و"ءارعشلامجعم"بمالعألاوءءارعشلاسراهفهتنونع
.تافاشكوأسراهفلاوحألالكيفدعتالو«مهئامسألمئاوقيهو

ةهقاخ

قيرطنعةيثازتلابتكلامادختساليهستلنيملسمللتالواحمتدحجو

ءاهيلعنيمئاقلابيلاسأفالتخال؛ةيجهنملاثيحنمةتوافتمترهظاهفيشكت

نعاهجهنمواهتعيبطفالتخال؛اهيلعةيلودلاريياعملاقيبطتنمنكمتلامدعلو

سراهفلباقيامةيلودلافيشكتلاريياعمنيبدجويالف؛بتكلانماهاوس

نمهيوتحتامو«ةيبرعلامالعألالكاشماهبحرطيملوةيوبنلاثيداحألاوتايآلا
فاصنأوزاحجرألالوانتتلوءريسلاومحارتلابتكيفةصاخبوءباقلأوىنك

نمدعتيلارومألانماهريغوةيثارتلابدألابتكألمتىلالاثمألاوتايبألا

كانهسيلف؛اهميوقتواهتساردىلعسكعنيورثؤيامم؛ثازتلابتكصئاصخ
نكميتباثرايعم نمةيثارتلابتكللفيشكتلا يف-يهف؛اهلميوقتلاوأ«هلالخ

بتكلاةيصوصخنمو«نيديفتسملاتاجايتحانمتقثبناتالواحم-اهلمحب

لل

ريياعملايفدوجوموهامعقاونمةساردلابتكموقتهيلعءانبو؛ةيئارتلا

«ثلاثلالصفلايفروكذملااهجهنوثارتلابتكةعيبطعمقفتيوءةيلودلا

.لصفلااذهيفدروامثمادختساللاهتيحالصىلعقفتملاقرطلاو

لا”##ال



رداصملاوشماوهلا
لوسرلاثيداحأنملوصألاعماج.دمحمنبكرابملانيدلادحبءريثألانبا.

١7914«.ن.د:قشمد.طوؤانرألارداقلادبعقيقحت.ملسوهيلعهللاىلص

.”١2ص.١ج.ه

رشنخيراتىلإلعدم.دومحم«يحانطلا. ةبتكم:ةرهاقلا.يبرعلاثارتلا

.ه1.5١يخناخلا .78١ص

.برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازخ.رمعنبرداقلادبع«يدادغبلا. قيقحت

ج.م9485١ها5:05,يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.نوراهدمحممالسلادبع

.١١ضص.١

.97ص.قباسلاردصملا.يحانطلا.

تاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم.دمحأ؛هدازيربكشاط.

.08١ص:7”ج.ه١٠4.ه.ةيملعلابتكلاراد:توريب.مولعلا

.ورمع؛ظحاجلا. :ةرهاقلا.نوراهمالسلادبعقيقحت.ناويحلاباتك

.تافاشكللم«ا/ءزجلادرفأج8.ه5٠8١١«هدالوأويبلحلايبابلا

نوراهمالسلادبعقيلعتوقيقحت.برعلاباسنأةرهمج.مزحنبا,يسلدنألا.

.(صا195ه)جمايثج7".ها١«فراعملاراد:ةرهاقلا.

دمحمولالهةدوحقيقحت.رصإلاعفرىلعليذلا.نيدلاسمه؛يواخسلا.
.صه89.ه81١/؛ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلا:ةرهاقلا.حيبص

هبترجاميفمالعإلابماملإلاباتك.دمحم«يريونلا. ةيضقملارومألاوماكحألا

؟بموكنبيتاةرهاقلاونيلربتاظوفحمنمهقيقحتأدب.ةيردنكسإلاةعقويف

نمهيلعقيلعتلاوقيقحتلامتأو زيزعروبيكنابةرهاقلاونيلربتاظوفحم

19١
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1١7

.١5

35

فراعملاةرئادسلجمةعبطم:[دنها]نكدلادابآرديح.ةيطعلايروس

.تافاشكلل/جدرفأ.جم؛يفجال.ه945١1١-١184«ةينامثعلا

اشنإلاةعانصيفىشعألاحبصباتكسراهف.ليدنقدمحم«يلقبلا٠.

«بتكلاملاع:ةرهاقلا.روشاعديعساهمدقواهيلعفرشأ.يدنشقلقلل

.ص115:ه٠

مهنعيورنيذلاةباحصلاخيرات.نابحنباءيسبلا ناروبقيقحت.رابخألا

.يوانضلا راد:توريب .ص١70.ه848٠15١«ةيملعلابتكلا

ءايحإرادبقيقحتلابتكمدادعإ.يناغألاباتك.جرفلاوبأ,يناهبصألا

.يبرعلاثارنلا درفأج1١.ه4١854١«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب

.تافاشكلل١7ءرجلا

«يبرعلاباتكلاراد:ةرهاقلا.رابخألانويعباتك.ةبيتقنباءيرونيدلا

.جمايفجإها144-44١

قداصلادمحم«باهولادبعنيمأقيقحت.برعلاناسل.دمحم«روظنمنبا

.يديبعلا ١411«يبرعلاخيراتلاةسسؤم«يبرعلاثازنلاءايحإراد:توريب

١8ءزجلادرفأج8١ه48١41١- 21١1 .تافاشكلل١5

جرحخوهصوصنققح.دابعلاريخيدهيفداعملاداز.ميقنبا«ةيزوجملا.

.رداجلابيدأدمحمةسرهف؛طوؤنرألارداقلادبعوبيعشهيلعقلعوهثيداحأ

ص:”ج.ه4.1١/«ةلاسرلاةسسؤم:توريب 244850214917155.

.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت.نييوحنلابتارم.بيطلاوبأ,يوغللا

.صو١٠ء.ه7914١ءرصمةضهنراد:ةرهاقلا

--؟19؟15-
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77

77

5

11

:توريب.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت.دادضألاباتك.دمحم«يرابنألا

.صدهاالء«ه4.1١«ةيرصعلاةبتكملا

.جا7«ه599١«ثارتللنومأملاراد:قشمد.

.يرمعلادمحمقيقحت.برعلامالكبيرغنمبختتنملا.يلع«لمنلاعارك

.(ص/4514)ج7.ه409١«ىرقلامأةعماج:ةمركملاةكم

:ةرهاقلا.يحانطلادمحمدومحمقيقحت.رعشلاباتك.يلعوبأ«يسرافلا.٠

.(صا/ل09)جا”.ه١4١4«يجناخلاةبتكم

دبعقيقحت.عماوجلاعمجحرشيفعماوهلاعمه.نيدلالالح«يطويسلا

7درفأ«جا/ل.ه1915١«ةيملعلاثوحبلاراد:تيوكلا.مركملاعلا

.تافاشكلل

.ةوابقنيدلارحخفقيقحت.فيرصتلايفعتمملا.روفصعنبا«يليبشإلا
./7/7ص:7ج.ه9١١/«ةديدجلاقافآلاراد:توريب

.ص١75«قباسلاردصملا.ىسبلا

سجاهلاونهاذلاذحشوسلاجملاسنأوسلاحاةجهب.ربلادبعنباءيرمنلا

دبعةعجارم«يلوخلايسرمدمحمقيفحت. بتاكلاراد.:ةرهاقلا.طقلارداقلا

.87”3ص:يناثلامسقلا.[عها77«يبرعلا

دمحمقيقحت.ءافلافرح:رخافلابابللاورخازلابابعلا.نسحلا«يناغصلا.

.صالالاها١١5١«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.نيسايلآنسح

.قباسلاردصملا.ةيزوجلا

وم
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."١

ضن

ةضنإ

5

7

7

هيلعقلعوهدهاوشجرخوهققح.فورحلايناعم.ىسيعنبيلع«ينامرلا

راد:ةدج.يبلشليعامسإحاتفلادبعهرصعلخرأوينامرللمجرتوهلمدقو

.78١صءه١0.٠15١«قورشلا

نيدلارونهيلعقلعوهققح.ثيدحلابلطيفةلحرلا.بيطخلا«يدادغبلا

.رتع .صا٠٠٠ههها792١©«ةيملعلابتكلاراد:قشمد

داوحلادبعقيقحت.يناثملايفهباشتملايفيناعملافشك.نيدلاردب«ةعامجنبا

.فلخ .7395ص.اها١1٠١«ءرشنلاوةعايطللءافولاراد:ةروصنملا

«يحناخلاةبتكم:ةرهاقلا.اهرشنوصوصنلاقيقحت.مالسلادبع«نوراه

.94-95هص.ه17١

.دمحمءدشرنبا «ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم:توريب.تفاهتلاتفاهت

48 .ه57ص.ها

.يديرهمعنملادبعهلمدقوهققح.ةيفاشلاةيفاكلاحرش.دمحم«ءكلامنبا

«يمالسإلاثازتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةمركملاةكم

9.١ص:هج.ها05١

.ولحلادمحمحاتفلادبعءيكرزتلاهللادبعقيقحت.نيغملا.ةمادقنباءيسدقملا

١4١9«ةكلمملاسيسأتىلعماعةئامرورملافتحاللةماعلاةنامألا:ضايرلا

.7١95١ص:٠١هج.ه

.قباسلاردصملا.يرمنلا

."ص.قباسلاردصملا.ةيزوجلا

يفءانغتسالا.فسوي؛يطرقلا .ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعم
نباراد:ضايرلا.هملاوسلاهللادبعقيقحت .1577ص.ه١14١1«هيميت

-9غ



.07١7ص.ها7848١ءرداصراد:توريب.ىربكلاتاقبطلا.دمحمءدعسنبا."

هالهبغنألانبدمحمنيدلانئاصيدادغبلالاعنلاةخيشم.ديشرلا«يرذنملا"م

:دادغب.فورعمراشب«فورعميحانقيقحت.م-١١ا/8ه5680ه9-

.١ه7”ص.ه)*6«يقارعلايملعلاعمجا

مسق..4 سرهف.يمالسإلابتكملايفحيحصتلا يفليلغلاءاورإثيداحأ جيرخت

.4

.5

.517

.5

.5-هص.ه١1٠.1«يمالسإلابتكملا:توريب.ليبسلارانمثيداحأ

راد:تيوكلا.يمجعملابيترتلاوةيئاجهلاةسرهفلا.ناملسدمحمءرقشألا..

.ه795١؟«ةيملعلاثوحبلا .80ص

.98ص.قباسلاردصملا.نوراه

؛ةينطولادهفكلملاةبتكم:ضايرلا؛هرشنوهريرحتباتكلا.سيروم«ليئاخيم

.١7صا.ها75

هققحوهلمدق.برعلاةغلبيرغيفلسلسملا.فسوينبدمحم«يميمتلا

ميلقإلا.يطسبلايقوسدلاميهاربإهعجارو«داوجلادبعدمحمهيلعقلعو

1١/ا/«ةفاقثللةماعلاةرادإلا,يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:رصمب.يبونجلا

.ص415.ه

دمحمقيقحتوةسارد.يمالسإلابطلايفقئاثو.لهسنباءيسلدنألا
زكرملا:ةرهاقلا.ليعامسإىفطصم.ءيكمدومحمميدقتوةعحارم؛فالح

.ص9١١.ها١5٠07«مالعإلليلودلايبرعلا

دبعنبا. وأحدملابمامإلاهيفملكتنميفمدلارحبباتك.فسوي«يداهلا

قيقحت.مذلاب .سابعنبهللايصوقيلعتو .ه50١«ةيارلاراد:ضايرلا

.ص0

-مه
بتكفيشكت4م ١جثارتلا
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8

6

.يواجبلايلعقيقحت.لاحرلادقنيفلادتعالانازيم.نيدلاسمش«يبههذلا

(صال:5)ج4اها3817؛ةفرعملاراد:توريب

راد:توريب.رقصدمحأقيقحت.نييبلاطلالتاقم.جرفلاوبأ«يناهبصألا

.جاردنباءيلطسقلا .يكميلعدومحمقيقحت.يلطسقلاجاردنباناويد

.ه١8١«يمالسإلابتكملا«يناثلآهللادبعنبيلعةقفنىلع:قشمد

.5886ص

نبا يفرئاخذلابخن.يراجنسلادعاسنبا«ينافكألا .رهاوجلالاوحأ

.صا488.ه١1٠09؛«بتكلاملاع:توريب.[يلمركلاساتسنأبألاقيقحت]

. ل17”ص ١اه. 51١5 «ءرداصراد:توريب.نادلبلامجعم.توقاي«يومحلا . ٠

دبعقيلعتوقيقحت.برعلاباسنأةرهمج.مزحنباءيسلدنألا مالسلا .

.؟8صاها54«فوراعملازاد:ةرهاقلا.كوراه

.ءاجيملاوبأدمحأهحباربىلعفرشأ.برعلاناسلسراهف.ليلخ«ةريامع.

«١١٠ص:١جم.ها١4٠.17«ةلاسرلاةسسؤم:توريب؛كومريلاةعماج:نامع

.ة5.ه

.1١/ص.قباسلاردصملا.يومحلا.

.نيدلالامج«يطفقلا. لضفلايبأدمحمقيقحت.ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنا

ج«.ه١/4٠01«ةلاسرلاةسسؤم:توريب؛يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.ميهاربإ

.35هص:؛

«بارعأديعسقيقحت٠ضايعرابخأُِقضايرلاراهزأ.يرفقملا«يناسملتلا.

ةموكحنيبيمالسإلاثارتلارشنلةكرتشملاةنجللا:طابرلا.سارحلامالسلادبع

.ها4١..-9١م.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودةموكحوةيبرغملاةكلمملا

ص١غ7؟.
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17

.15

نمراتخملايفصاوخلابدأ.يلعنبنيسحلا«يبرغملاريزولا. لئابقتاغالب

يدان:ضايرلا.رساجلادمحدادعإ.اهمايأواهباسنأواهرابخأوبرعلا

.١١7ص.ها٠6٠5١«يبدألاضايرلا

.بتكلارشنوصوصنلادقنلوصأ.رسارتسحارب. يدمحدمحمميدقتودادعإ

.يركبلا راد:ضايرلا .9١١ص.ها14.057١,خيرملا

.ج'.اها١ة.١«ةيمالسإإلادوعسنبدمحممامإلا

.مساقلاوبأءيروباسينلا. راد:توريب.دعسألارمعقيقحت.نيناحملاءالقع

.ص784.ه١5٠017«سئافنلا

:ةرهاقلا.نيثدحملاوىمادقلانيبثازنلاقيقحتجهانم.ناضمر«باوتلادبع٠..

ةبتكم .47١ص.ه405١«يجناخلا

.77/5ص.قباسلاردصملا.يومحلا

هقمح.مالسإلاوةيلهاجلايفبرعلاراعشأةرهمج.دمحمءباطخلايبأنبا

.ه505١ملقلاراد:قشمد.يمشاهلايلعدمحمهحرشيفدازوهيلعقلعو
.85١١ص:7ج

ناسحإقيقحت.بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن.يرقملاءيناسملتلا

.سابع .587ص.ها7484١«؛رداصراد:توريب

.سمخلاساوحلاكرادمبسفنلارورس.دمحأ,يشافيتلا ةسسؤملا:توريب

.سابعناسحإهققح؛روظنمنباهبذه.ه١5٠٠«رشنلاوتاساردللةيبرعلا

صض5١١.
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:قشمد.يسلبارطلادحبأقيقحتوعمج.حبانلارجز.ءالعلاوبأءيرعملا.

.59١ص.ه14.57١«ةيبرعلاةغللاعمج

دبعدمحمةسرهف.يلامألا.يلعوبأ«يلاقلا. راد:توريب.يعمصألاداوحلا

.47٠١ص:يلامألاليذ.[ه١1١١5.يبرعلاباتكلا

وبأ«يميتلا .نيكزسداؤفدمحمقيقحت.نآرقلازاحم.ةديبع ةسسؤم:توريب

.جا”.م191١-«ةلاسرلا

دبعقيقحت.نالوحلاونايمعلاوناحرعلاوناصربلا.ورمع.ظحاجلا مالسلا

.59ص.ه١14٠.7«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.نوراه

. ص١97 . قباسلاردصملا.يبرغملاريزولا ٠

يلعقيقحت.راصبألايلوأةركذتورابخألافئاطل.يلعوبأ«يمونتلا

.باوبلانيسح .”10ص.ها1511١؛بتكلاملاعراد:ضايرلا

يبأدمحمهيلعقلعوهلوصأبهضراع.بدألاوةغللايفلماكلا.دمحم«دربملا

.ةتاحشديسلا«ميهاربإلضفلا .[ه١501١1؛عبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا

.7١73ص::ج

.4860ص.قباسلاردصملا.ةيزوجلا

.نافحألاوبأدمحمقيقحتوةسارد.تاداشنإلاوتادافإلا.ميهاربإءيبطاشلا

.١7ا/ص.ه١٠17+(ةلاسرلاةسسؤم:توريب

.35ص:هج.قباسلاردصملا.ضايعرابخأيفضايرلاراهزأ.يناسملتلا.

.نازقرقدمحمقيقحت.هبادآورعشلانساحميفةدمعلا.قيشرنبا«يناوريقلا

.صا175.اها551١«ةفرعملاراد:توريب

-؟؟م8-



لا

. 78

7/4

4١

م

م

م85

41

.4ا/

. 84

8

9

.روظنمنبا. .هص:يقاوقلاسرهف«قباسلاردصملا

.598ص.قباسلاردصملا.يناغصلا

قيقحت.ماّمحلابقلعتيامىلعمالكلايفماّمنلاقئادح.دمحأ؛ينابكوكلا

.يشبحلاهللادبع رادلا:ءاعنص .344ص.ه5405١«ةينميلا

دمحقيقحت.ةريزجلاملاعموجحلاقرطنكامأوكسانملا.ميهاربإ«يبرحلا٠.

./لا/١٠٠ص.ها١0٠15١«ةماميلاراد:ضايرلا.رساجلا

.دمحأنيدلاراتخمقيقحت.ةيرصبلاةسامحلاباتك.نسحلاوبأءيرصبلا

سرهف:؟ج.ه4148١«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنهمل]نكدلادابأرديح

.ءارعشلاويفاوقلا

.بيطنلا؛يزيربتلا راد:ةرهاقلا.مازعهدبعدمحمقيقحت.مامتيبأناويد

4ص:4ج.ه86١١«فراعملا 58.

.هص.قباسلاردصملا.روظنمنبا

.يروباسينلا .قباسلاردصملا

.79"ص.قباسلاردصملا.يرونيدلا.

.ه7١ص:4ج.قباسلاردصملا.يطفقلا

.نيدلاردبءيشكرزلا لضفلاوبأدمحمقيقحت.نآرقلامولعيفناهربلا

.ميهاربإ راد:ةرهاقلا .017ص:؛ج.ها١14٠.٠ءركفلا

.497ص.قباسلاردصملا.ةيزوجلا

."١8ص.قباسلاردصملا.يزيربتلا

.07١ص.قباسلاردصملا.باوتلادبع.

-9994-



1١

1١

7

85

قك

,وا/

.5/

04

.دمحمءروظنمنبا نمصاوخلابيذهت .صاوغلاةرد هللادبعقيقحتوةسارد

.ص0٠4.ها١١14١«يفاقثلاةكميدان:ةكم.يتاكربلا

.قباسلاردصملا.يرونيدلا

.05٠١ص.قباسلاردصملا.يلقبلا

ديبعيبألثيدحلابيرغباتكلةغللاورعشلاسراهف.دومحم«يحانطلا

نبمساقلا ءه١١٠1١)«5ع«يمالسإلاثارتلاويملعلاثحبلاةلحب.مالس

.ه١8ضص.(معا١58

:ضايرلا.لثمألاجهنلاوعقاولانيبتاطوطخملاقيقحت.هللادبع«ناليسع.

.0٠ص.ه١14١٠«ةينطولادهفكلملاةبتكم

.دمحأ,ناكلخنبا ؛سابعناسحإقيقحت.نامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو

.ىسومنيدلازعويضاقلادادوسراهفلاعنص ١7/8/8-ءرداص:توريب

.ج/اها

هعجار؛نوراهمالسلادبعهلمدقوهققح.ةغللابيذهت.دمحم«يرهزألا

ءرشنلاوفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسؤملا:ةرهاقلا.نورخآو:راجنلايلعدمحم

جما.ها8وه-4

دبع«يواملقلازيزعلادبعدمحم.يلعدمحم«ييمزلا .هللاضوعباهولا

ىفطصمةعحارموفارشإوميدقت.ينابيشلاورمعيبألميحلاباتكسراهف

ءايحإوتامجعمللةماعلاةرادإلا«ةيبرعلاةغللاعمجم:ةرهاقلا.يزاجح

داوملاسرهف.ه١*١٠:«ثازنلا .١ص:ةيوغللا

.584ص.قباسلاردصملا.يلطسقلا

و.



قيقحت.جنلوقلا.ركبوبأ«يزارلا.٠ ةعماج:بلح.يمامحيحبصةمجرتو

؛مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا«يبرعلايملعلاثارتلادهعمءبلح

.575هص.ها١1٠.7«ةيبرعلاتاطوطخملادهعم

فرشأوهعجار.حارفألاةضوروحاورألاةهزن.نيدلاسمشءيروزرهشلا٠١

دبعرمعريدصت؛نايروبأيلعدمحمةضيفتسمةساردبهلمدقوهقيقحتىلع

.رمعزيزعلا ةعماج«تاطوطخملاويموقلاثارتلازكرم:ةيردنكسإلا

ةيلك«ةيردنكسإلا .550ص:4ج.اه4١4١«بادآلا

.قباسلاردصملا.يرذنملاا.؟

قيقحت.مالسإلالودىلعليذلايفمالكلازيجو.نيدلاسمش؛يواحخسلا..؟

.يميطخلادمحأو«يناتسرحلاماصعو«فورعمراشب «ةلاسرلاةسسؤم:توريب

.ه45ص:؛جاها

.97ص.قباسلاردصملا.نوراه4

. "84ص.قباسلاردصملا.يزيربتلا ٠

.لالهوبأءيركسعلا5 هيشاوحقلعوهطبضوهلمدق.قورفلاباتك

.ه١4١5ءسربسورج:[نانبل]سلبارط.يصمامحلاميلسدمحأهسراهفو
.”585ص

.قباسلاردصملا.يرعملا

.روظنمنبا نمصاوخلابيذهت .775ص«قباسلاردصملا.صاوغلاةرد

.75هص.قباسلاردصملا.يزارلا8

.7 078 - .قباسلاردصملا.ةيزوحلا 27ص ٠

. ”578ص.قباسلاردصملا.يناغصلا ١

م9



.١1١1

.١1١1*

.١15

١16

3515

/ا١١.

.١134

.١18

١10١

.١071١

177

لا

.١725

. 405 ص١917- :مالعألاسرهف«قباسلاردصملا.برعلاناسل.روظنمنبا .

.١ 155

"”2/ص.قباسلاردصملارقشألا -58.

.قباسلاردصملا.يروزرهشلا

.هص.تايآلاسرهف.قباسلاردصملا.برعلاناسل.روظنمنبا

رادلارمعنبيلعريبكلامامإلليطقرادلاننسسرهف.فسوي«يلشعرملا

.م945١ه5051«ةفرعملاراد:توريب.ئطق .5ص

نبدمحأمامالادنسمراثآوثيداحأسراهف.نورخآوميلسدمحم«ةرامس

.لبنح ."ص:١جم991١ها5١7«يمالسإلابتكملا:توريب

.فيرشلايوبنلاثيدحلافارطأةعوسوم.ينويسبديعسلادمحم«لولغز

.7-11١1جم989١بها1٠١«ثارلاحلاع:توريب

دمحمميهفقيقحت.ةرونملاةنيدملارابخأ:ةرونملاةنيدملاخيرات.رمع«ةبشنبا

.هقيقدتوهتعجارموباتكلاحيحصتىلعنيمأخيشيركبفرشأ؛توتلش

.ج4.ها1.7,دمحأدومحمبيبحةقفنىلع:ةدح

بيبحلادمحم.ةيسلدنألارابخألايفةيسدنسلاللحلا.دمحمءجارسلاريزولا

١-«يمالسإلابرغلاراد:توريب.ةليه .جما.ها١5١1ه5٠١5

.578ص.قباسلاردصملا.يروزرهشلا

.42٠0ص.قباسلاردصملا.يناهفصألا

.يرونيدلا .قباسلاردصملا

.قباسلاردصملا.يرمنلا

--



رابخأ:ةرونملاةنيدملاخيراتفاشك.دمحميمظندمحموديمحلادبلعءنسح.0

ص.هل١141١9«يئارماسلامساقميدقت.يريمنلاةبشنبرمعل"ةرونملاةنيدملا

١".

ص.قباسلاردصملا.بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن.يناسملتلا

.١185ءالا١

يفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاورامةسرهف.ريخنبا«يليبشإلا8

ىلعاهتلباقمواهعبطواهخسنىلعفقو.فراعملاعاونأوملعلابورض

ةرابرنايلخ«نيديزةرادقةكشسنرفلايروكسالاةنازحخيفظوفحملصأ

.ه5٠ص.ه199١«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.هوغرط

. 598ص.قباسلاردصملا.يناغصلا 3٠

. قباسلاردصملا.يركسعلا ١

.3117ص.ها1179ءرداصراد:توريب.يبوقعيلاخيرات.دمحأ«يبوقعيلا5

.87١ص.قباسلاردصملا.يرعملا.!"+

.يومحلا64 .قباسلاردصملا .,4ص:”جم

اهققدواهسراهفعضو.رهوجلانداعموبهذلاجورم.يلع.ءيدوعسملا.

.مالعألاسرهف.ه5917١«سلدنألاراد:توريب.رغاددعسأفسوياهطبضو

.دمحمءئئشنخلا..5 .يرايبألاميهاربإقيقحت.ةبطرقةاضق باتكلاراد:ةرهاقلا

.177ص.ها١١٠٠١5ينانبللاباتكلاراد:توريب«يرصملا

.787/ص.قباسلاردصملا.ةيزوجلا.0

8655١ص:١ج.قباسلاردصملا.يسدقملا .١5:.

فيا



. 9

.١50

.١15١

.١5

١2*

.١1

ه١.

1١55

.١1/

2.١54

.١ 56

.لضفملاءدمحمنبا نمنييوحنلاءاملعلاخيرات .مهريغونييفوكلانييرصبلا
دبعقيقحت .ولحلاحاتفلا نبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا ؛ةيمالسإلادوعس

.757”صء.ه

.477ص.قباسلاردصملا.يرونيدلا

.قباسلاردصملا.يناوريقلا .179١١ص

.دربملا .قباسلاردصملا .”57ص

.4١75ص.قباسلاردصملا.يطرقلا

:ضايرلا.ىلعلاحلاص«رساجلادمحقيقحت.برعلادالب.ةدغل؛يناهبصألا

.577ص.ها184«ةماميلاراد

58.١ص.قباسلاردصملا.يرذنملا

ناوضردمحمقيقحت.مالكلاةعنصماكحإ.يعالكلادمحم«نيترازولايذ

.784ص.ها1785١«ةفاقثلاراد:توريب.ةيادلا

.جارسلاريزولا .قباسلاردصملا .١5ص

.58١2١55ص.قباسلاردصملا.يرذنملا

.قباسلاردصملا.يومحلا

راد:توريب.يضاقلادادوقيقحت.رئاخذلاورئاصبلا.نايحوبأ«يديحوتلا.

.جم"يفقج٠.ها١5٠48ءرداص

.بيطخلاءئيوزقلا. .يحافخدمحمحيقنتوقيلعت.ةغالبلامولعيفحاضيإلا

.جم"يفجااها«ليجلاراد:توريب

.77ص.قباسلاردصملا.يرونيدلا.

.قباسلاردصملا.يروباسينلا.

وع



لك

/ا١٠6.

.١ ه4

.١48

آل

16١

ل617

1١017

.١635

116

535

.قباسلاردصملا.يرابنألا.

.قباسلاردصملا.يئاطلا.

.١07ص.قباسلاردصملا.يلطسقلا

.777ص:7ج.قباسلاردصملا.يميتلا

.يعفاشلايربص«يميلجلاديسقيقحت.يئاسنلاريسفت.دمحأ؛يئاسنلا

جاه65«ةنسلاةبتكم:ةرهاقلا

.قباسلاردصملا.يقاريسلا

.سيلدتلابنيفوصوملابتارم,سيدقتلالهأفيرعت.رجحنسا«ينالقسعلا

بتكلاراد:توريب.زيزعلادبعدمحأدمحم«يرادنبلارافغلادبعقيقحت

.صا١/5.ها١/5٠1,ةيملعلا

.59ص.قباسلاردصملا.يلطسقلا

هسراهفعضووهبتروهقمح.ةيبرعلارسوةغللاهقف.روصنموبأ«يباعثلا

يبابلاىفطصم:ةرهاقلا.يبلشظيفحلادبع«يرايبألاميهاربإءاقسلاىفطصم

.١٠1ص.ها7١59١«يبلحلا

.هللادبعيبأ؛يديزيلا ةغلورابخأوىرخأراعشأوثارماهيفيلامألاباتك

6.١ص.ها751١/«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنهلا]نكدلادابآرديح.اهريغو

.474ص.قباسلاردصملا.يروباسينلا

.رطمزيزعلادبعقيقحت.نانحلاحيقلتوناسللافيقثت.يكمنباءيلقصلا

«يمالسإلاثارتلاءايحإةنجل«ةيمالسإلانوئشللىلعألاسلجملا:ةرهاقلا

.45١ص.ه5

.؛45ص.قباسلاردصملا.يشافيتلا

ا”



.١617

١14ا.

,148

.١07٠

1١

.١ 7

.١١75

. ه١0

.ا١الك

.١١ ا/ا/

١,78

.١١١ص.قباسلاردصملا.يرونيدلا

.قباسلاردصملا.يشرقلا

.نسحلاوبأ«يحاطرقلا دمحمقيقحتوميدقت.ءابدألاجارسوءاغلبلاجاهنم

نببيبحلا .ص157.ها١14٠01١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.ةجونلا

.ملسمحيحصدئاوفبملعملالامكإنمناميإلا.ىسومنبضايعءيبصحيلا

.صا71١٠/.ها/51١1«نطولاراد:ضايرلا.طاوشدمحمنبنيسحلاقيقحت

171.[ماعتمة(10همه](01عمسأ513202012201081012205(150999)ث
1ضلمتت10032036102ءانتتتع2ا1005[2-(01010عاذصعد10اطع(نهداعلأر

02عدصتألمةصلطععوعمتدانمم01[ملعدرعو.204عل0ءمعالوت150.,
1996,م.19.

.775”ص.قباسلاردصملا.نييبلاطلالتاقم.يناهبصألا.

."١١ص:؛جم.قباسلاردصملا.يزيربتلا

.يدوعسملا .قباسلاردصملا

.١5١ص.قباسلاردصملا.يرونيدلا

ننسيفلامعلازنك.ناهربلاءيروفلا هبيرغرسفوهطبض.لاعفألاولاوقألا
ةبتكم:بلح.اقسلاةوفصهحاتفموهسراهفعضووهححص؛ينايحيركب

.507ص:5١ج.ه191١/«يمالسإلاثارتلا

178.امنعطأ,1520.1101332.0ءزءاط8,اطعذأ015:لل5810011106
80001ملجهل262100ل1ءو]220.15.ه0.طآمه0:002ءعم2ععذللاعت>

آلت.601980

.477ص:4ج.قباسلاردصملا.يدوعسملا.
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٠ما.

اخ

187

اى”

.١185

ه١4.

امك

.١ مال

.امخ

.18

106

.١15١

.١15

الا

.١154

.هدازيربكشاط .قباسلاردصملا

.روظنمنبا نمصاونملابيذهت .5/!7ص.قباسلاردصملا.صاوغلاةرد

.١5ص.قباسلاردصملا.يلقبلا

.58٠١ص.قباسلاردصملا.يلطسقلا

.4١5ص:يناثلامسقلا«قباسلاردصملا.يرمنلا

.5١١ص:مايألاسرهف.قباسلاردصملا.برعلاناسل.روظنمنبا

.١١7ص.قباسلاردصملا.يبرغملاريزولا

.58١ص.قباسلاردصملا.يلطسقلا

.0815ص:1ج.قباسلاردصملا.يشكرزلا

:ةرهاقلا.نوراهمالسلادبعقيقحت.بلعثتسلاجم.ىيحينبدمحأءبلعت

.57ص.ها75/8«فراعملاراد

هححصوهطبض.اهعاونأوةغللامولعيفرهزملا.نيدلالالحءيطويسلا

وبأدمحم«يواجبلادمحمىلع«ىلوملاداجدمحأدمحمهتاعوضومنونعو

.4517ص:ج.ه514١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.ميهاربإلضفلا

ربخيفراطعملاضورلا.معنملادبعنباءيريمحلا عميئارغجمجعم:راطقألا

.77”5ص.ها798١«نانبلةبتكم:توريب.سابعناسحإهققح.ماعدرسم

.47ص.قباسلاردصملا.بلعت

.١7ص:يناثلامسقلا.قباسلاردصملا.يرمنلا

ا



.١ 5.

لقك

/ا١5.

.1١154

.١158

.”305صا:ةجا.قباسلاردصملا.يطفقلا

.7؟8ص:؛جم.قباسلاردصملا.يزيربتلا

.186ص.قباسلاردصملا.مزحنبا«يسلدنألا

.150.0م.عأأ.9

. قباسلاردصملا.يروفلا ٠

5١١

5١

51١

.قباسلاردصملا.يشكرزلا .457ص:4ج
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001سماخلالصفلا

تافاسكلاميوفتوتانايبلاليلحخت





سماخلالصفلا

ميوقتوتانايبلاليدحت تافاشكلا

؛لوألالصفلايف-ًاليصفت-هحرشىرحجيذلا؛ثحبلاجهنملًاقفو

تاءاصحاإلابًادوزم؛تانايبللًاليلحتسداسلاوسماخلانالصفلانمضتي

نيبةقالعلاو«ةيوئملابسنلاو ؟5255يئاصحإلاجمانربلامادختساب؛تاريغتملا

«بيتزلاوعمجلادعبو«ةساردلاعمتجملثمتةمئاقيفةيثارتلابتكلاتعمُجدقف

بتكنمهيلعيوتحتامعومجمغلبو«ةمئاقلاتنوكت«داعبتسالاو«ةعجارملاو

.ةساردلاةياهنيفاهبصاخءزجيفتعضودقو-ًاباتك7

ديدحتنمدبالناكاهتالؤاستنعةباحاللوةساردلافادهألًاقيقحتو

ةسارديفعورشلاو«ةفشكملاريغو«ةفشكملابتكلا ةعومجملل؛ةيليصفت

يلكلاعومجملانم/79براقياميأءًاباتك.١4اهددعغلابلاةفشكملا

.هميوقتوهتسارددارملاو؛هرهوجوثحبلاعوضوملكشتثيح؛بتكلل
ةنيعرايتخابسانملانمناكفشكملاةساردلاعمتحجبمجحربكلًارظنو

١4/لكشتءاباتك٠اهددعلصوف؛ًاقيقدًاليثمتعمتجملاكلذلثمتةيئاوشع

.ةفشكملابتكلانم

ةلواحميفةيلودلاريياعملاىلإهجتا؛ةميلسدعاوققفوةنيعلاميوقتلو

يفاهرفاوتنمدبالةيساسأدعاوقصالختسال كلذو؛ماعلكشبتافاشكلا

نمتعضوىلاةيعوألافالتخال بتكنعريياعملااهلجأ .هصئاصخوثارتلا

؛ثارتلابتكةسرهفبنيينعملالبقنمتعبتاىلاقرطلاوتالواحملاىلإهمتاو

اهنمجورخلاو«ةدوجوًاعابتابيلاسألارثكأةفرعمل رصانعلانمةعومجمب.

ثارتلابتكبيلاسأعماهيشامتلدعاوقاهلعجوءاهدامتعانكميىلاةيساسألا
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نمةعومجميفلثمتتاهيلعساقيرصانعداجيإلةلواحميفكلذو؛اهصئاصخو
.ةيلودلاريياعملايفءاجامو«ةعبتملاقرطلانيبعمجتدعاوقلا

ىلعسيقو«تافاشكلايفاهرفاوتبجاولارصانعلاتددحهيلعءانبو

تالاحإلاو«يئاجملااهبيترتوءاهتاحلطصمةقدو«تافاشكلالوماهساسأ

يفةعبتملادونبلاوتاميسقتلاتلكشتاهنمو؛اهجارخإوءاهيفةمدختسملا

.ميوقتلا

ناكمإةيلمعوةقيقدةقيرطبةساردلاةنيعلميوقتلاوليلحتلاءارجإفدهيو

نومئاقلاوءاهتايعونو«ةيعوضوملااهتالاجب:اهمهأ؛ةفلتخمبناوجنماهتسارد
ءاهيفبتكلاتفلأيلاةنمزألاوءاهرودصةقيرطو«تاسسؤمودارفأنماهيلع
ةجردوءاهدادعإيفةعبتملاقرطلاو«تافاشكلااهبتفرعيلاتايمسملاو

فيشكتلاتاحلطصمةقدو,ءبتكلاتاعوضومفيشكتيفلومشلا

مجحو«ةبولطملاةمولعمللاهتلالدىدمو«يئاجهلااهبيترتةقيرطوةمدختسملا
.ماعلاجارخإلاو«باتكللةبسنلابفاشكلا

ةساردلانمعبارلاويناثلالصفلابهيلييذلالصفلاولصفلااذهطبتريو

تاءاصحإلابًادوزمًايليلحتًاضرعيلاحلالصفلانمضتيثيح؛ًاقيثوًاطابترا

ةفشكملاثارتلابتكتايعونو«ةيعوضوملاتالاحاىلعتاقيلعتلاوحورشلاو
ىلاةنمزألاواهرودصةقيرطو«ةفشككملاريغو متاموهو؛اهيفبتكلاتفلأ
.ةساردلانميناثلالصفلايفهلوانت

دوهجلاو«تافاشكلادادعإيفةعبتملاقرطلاهضرعلعبارلالصفلابطبتريو

ءاطعإل-انه-اهبينأو؛ترهظوأ«عبارلالصفلايفرهظتمليلاةلوذبملا
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لكللماشقيقدروصت اموءاهنمهقيبطتمتامةفرعل؛افنآةروكذملابناوجلا

.تايصوتبجورخلاولولحداجيإىلعلمعلاوءاهنعًافلتخمءاج

ىلعنيمئاقلاةساردل؛سداسلالصفلاصصحدقو ارظن؛تافاشكلادادعإ

نمكلذهبلطتيام .ليصفت

ةيعوضوملاتالاجملا:ًالوأ

اهنمضنمناكوءاهصئاصخوثارتلابتكةعيبطةساردلاتلوانت

فلتخم.مهتيانعترهظف؛نوملسملابرعلااهيففنصىلاتاعوضوملا

تاعوضوم-هتايطنيب-لمحيدحاولاباتكلانأىرناننإىتح«تاعوضوملا

.صنلليساسألاعوضوملاوه؛اهنميأديدحتاهعمبعصيةدع

افيشكتاهريغنمةيانعرثكأتالاحملايأةفرعمواهتساردةرورضلو

؛ةسيئرةيعوضومتالاحمةعبسىلإةساردلايفةيثارتلابتكلاتمسق؛افيلأتو

ففالتخاللوءاهعونتواهلخادتلرثكأاهعيرفتو,قدألكشباهديدحتةبوعصل

ثيح؛قيقدفينصتىلإةساردلاةجاحمدعلو«مهسفنأنيفنصملانيباهفينصت

ىلعتمسقهيلعو؛ماعلكشبةيثازتلابتكلاتاعوضومةفرعمهنمديرأ

:يلاتلاوحنلا

«قالخألابتك:تلمشو؛اهبةلصتملامولعلاوةفسلفلاوةماعلافراعملا١.

.مالحألاريسفتو«لدجلاو«قطنملاو

ةريسلانمهمولعوثيدحلاو؛همولعونآرقلا:تنمضتو؛ةينيدلامولعلا.”
هعاونأوهلوصأ:هقفلاوءديحوتلاوءتيبلالآوءايبنألاصصقوةيوبنلا

.ةينيدلامولعلابقلعتيامرئاسوثيراوملاوتالماعملاوتادابعلاو؛هبهاذمو
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«نوناقلاو«ةيداصتقالاو«ةيسايسلامولعلا:تلمشو؛ةيعامتحالامولعلا.'"

.ديلاقتلاوتاداعلاو«ةراجتلاو«ميلعتلاوةيبرتلاو«ةرادإلاو

ملعو«ةغالبو.تاجهلوءفرصووحن:نم؛اهبادآوةيبرعلاةغللامولع.؛

.اهريغو«ةيبدأوةيناويدلئاسروءبطخو؛لاحزأوءرعشلاوضورعلا
«ناسنإلامولعو«ةعيبطلاوءبطلا:اهنمو؛ةيقيبطتلاوةتحبلااهيمسقبمولعلا.

ءايزيفلاوءءايميكلاوءكلفلاوءباسحلاو«ةسدنهلاو«ناويحلاو«تابنلاو

ديصلالثم؛هيفرتلالئاسوو«ىقيسوملاو«ينابملاةرامعنف:لكيو؛نونفلا5

هريغو

راثآلاو«تالحرلاوءايفارغجلا:تنمضتو؛ةيفارغجلاوةيخيراتلامولعلا.

.باسنألاوريسلاوءطيسولاو«ميدقلاخيراتلاو

رثكأنأحضتاةنيعلابتكيفةفشككملاتاعوضوملاةسارددنعو

/4هرهلكًشاباتك4١غلبثيح؛بدألاوةغللالاحناًكافيشكتتاعوضوملا

مثءاهنم/70,لثمًاباتكه١ناكفنيدلاعوضومهيليو«ةنيعلابتكنم
نونفلاعوضومدعيو١/:4,5لكشاباتك١9غلبثيحخيراتلاوايفارغجلا

)١(لودجلاوءطقف/١,5لفًمادحاوًاباتكناكثيحًافيشكتبسنلالقأ

 



 

)١(لودح ةفشكملابتكللةيعوضوملاتالاحملا

فشكملاريغوفشكملاثارتلابتكليلكلاعوممحملاانعاضمإدنعو

نمربكألابناجلاتلانةينيدلاتاعوضوملانأدجويعوضوملاميسقتلل

بتكددعلمحمبنم/04تلكًشاباتك١937اهددعغلبثيح؛ةيانعلا

بتكاهيلتو«ثازيلا 46,2/737لثمًاباتك/7/اهددعناكثيحبدألاوةغللا

مث١17,5/(تلثًماباتك41/8تغلبفخيراتلاوايفارغحلاكلذدعبيتأتمث

ثيحةيقيبطتلاوةتحبلامولعلاتاعوضوم :(/4,١تلكشفاباتك١44تغلب

(/9,١تلثماباتك١١5تغلبثيحةماعلافراعملاوةفسلفلاتاعوضومف

طقًفاباتك٠اهددعغلبثيح؛ًالوانتتاعوضوملالقأنونفلابتكدعتو

ام ./٠ر٠لداعي

يفهباشتدحوةفشكملابتكلاةقبطببسنلاوجئاتنلاكلتةنراقمدنعو

يفبترلا نمربكأبسنىلعاهوصحلةنيعمتاعوضومع.ةيانعلاتاجرد
نماهريغ يفةيانعلايفىلوألاةبترملالثمثيحنيدلا:اهنم؛تاعوضوملا

هنمفشكملايف/579,7ويلكلاعمتجملاف/04لثميثيح«نيعمتجملاالك

يف25١,5ويلكلاعمتجملايف/77,8لكشفبدألاوةغللاهدعبتءاجو

تا!عال



١9,4/ويلكلاعمتجملايف١7,9/لثمفخيراتلاوايفارغجلامث,هنمفشكملا

نيبًابيرقتبسنلايفلئامتدحوو.فشكملايف ةماعلافراعملاتاعوضوم

ةيعامتجالامولعلاوءفشكملاويلكلانيعمتجلاالكيف41,١غلبثيح
يفكلذكوءفشكملاعمتجملايف/7,7ويلكلاعمتجملايف/7,56تلثمف

بتكةبلغىلإريشيامم./5ىلإتلصوفابيرقتتلئامتةيقيبطتلامولعلا
نعثارتلابتكبنيلغتشملاةيانعىلعاهبادآوةغللاو«نيدلا نماهريغ

تدجوكلذلو؛ةيعامتحإلامولعلاو«نونفلابتكبةيانعلاةلقوءتاعوضوملا

   :كلذحضوييلاتلالودجلاو«نيدلاوةغللابتكنمةفشكملابتكلاةيبلاغ
-

0

ح
ا

  -_-0 ص
ف

4
<

0

-

0 #

لك

/١غ,هأ]١9|/59,5|اللج01خيراتوايفارغحج

ةشكملاريغوةفشكملاةيثارتلابتكللةيعوضوملاتالاحملا(؟)لودح
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بتكلاةيعون:ًايناث
تايوتحمضرعةقيرطلاقفو؛تائفعبرأىلإةيثارتلابتكلاتمسق

-بعصيثيح؛يئازنلاباتكلاىلعةبلاغلاةفصلابةيعونلاتددحو«باتكلا

وحنلاىلعتناكف؛دحاوباتكيفةئفنمرثكأنيبعمجللهديدحت-ًانايحأ

:يلاتلا

.ةيوغلريغوةيوغلمجاعم١.

.ءاسنلاولاجرللمحارت.؟

ضرعيفددحمبيترتاهسيليلابتكلانمةيعونلاكلتيهو؛ةماعبتك.“

امودرسلاىلعةدمتعملاةيخيراتلاوةيعوسوملاةئفلانيبعمجتو«باتكلاةدام

نعفلتخت-انه-ةيعوسوملابتكلاو«هلكاش هفلؤييذلاوهف؛تاعوسوملا

ملعتحتهفينصتبعصيثيحب؛فراعملانمةفلتخًماناولأجلاعيوءدحاودرف

يفيئاجهلابيتزتلابمزتليالوءتاعوضوملانمعوضوموأ؛مولعلانم

.هتاعوضومضرع

اهعيمجترصحةقباسلاتايعونلانمضجردتالامماهريغىرخأبتك.:

.بتكلامئاوقلثم؛دحاودنبتحت

فةماعلابتكلاردصت-يئاصحإلاليلحتلاوصحفلالالخنم-نيبتو

يتأتو2/077,5لثمي؛ةنيعلابتكنم١47تغلبثيح؛ىلوألاةبترملا
فو«ةنيعلانم١19/لثمتًاباتك8اهددعغلبثيح؛ةيناثلاةبترملايفمحازنلا

مجحنم/5لداعيامبامجعم١7اهددعلصوثيح؛محاعملاةئلاثلاةبترملا
ةثالثاهددعغلابلابتكلانمىرخألاتايعونلاةعبارلاةبترملايفًاريخأو«ةنيعلا

.كلذحضوي(؟)لودجلاو«ةنيعلانم١,5/لثمتطقفبتك
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ةفشكملابتكلاةيعون(7)لودح

-بتكلاتايعونبسح-ثارتلابتكليلكلاعومجملاميسقتدنعو

اهدعبمحازتلايتأتو//5,/لداعيًاباتك١"ه9ةماعلابتكلاددعنأنيبت

١١7مجاعملاددعغلبو.79,7لثمتثيح؛اهنعةديعبةبسنبنكلو

نمىرخألاتايعونلااريخأو2/9١لداعي ًاباتك.7٠اهددعغلابلابتكلا

نم/19,9نأنيبتوءطقف محارتلااهيلت:ةماعبتكةفشكملابتكلا

ًاساسأاهمجحرغصلكلذو؛ىرخألاتايعونلاتاذبتكلااريخأو؛مجاعملاف

.ةساردلاعمتجمف

ىلعةماعلابتكلاةوظحرهظتةفشكملادادعألاةنراقمو نماهريغ

؛ةفشكملابتكلانم/079,9اهبيصنناككلذلو؛محارتلاوةيمجعملابتكلا

:كلذحضوي(4)لودجلاو

99هوا



غر 1/

ةفشكملاريغوةفشككملاةيثارتلابتكلاةيعون(4)لودح

ينمزلاميسقتلا:اثلاث

ىدمىلعو«مالسإلارجفذنمةيمالسإلاةيبرعلاةيركفلاةكرحلاتدتما
عبرأىلإمسقف؛رصعلكبيصنىلعفرعتلابسانملانمناكف؛نورق

ماعلقفاوملاه١7١ةنسبيهتنتوءيرجهلالوألانرقلابأدبت؛ةينمزلحارم
اهيفترهظىلاةنسلااهنأبنيثحابلارثكأاهيلعقفتايلاةنسلايهو؛مم

نمافيلأتوارادصإوًالوانتلحارملارثكأةفرعملو؛ةيبرعلالودلايفةعابطلا

ايامىلإمسق؛اهريغ

فيلأتلاتايادبنميأ؛يرجهلاثلاثلانرقلاىتحولوألانرقلانم

.نيقارولاتاقبطو«ءالمإلاسلاجمروهظو«نيودتلاو

١١ 27
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«فيلأتلاراهدزاةلحرموهو؛يرجهلاسداسلانرقلاىتحوعبارلانرقلانم.؟

.اهروطتوةيبدألاوةيملعلاتافلوملاةرثكو
فيلأتلارارمتسااهيفو؛يرجهملاعساتلانرقلاىتحوعباسلانرقلانم.'

.ةفلتخملاتافنصملاجورخو

ماعلاىتحورشاعلانرقلانم.: رشعثلاثلانرقلانمرشعسمانخلا ؛يرجطلا

.نيملسملابرعلاىدلةعابطلاروهظلبقامويملعلادوكرلاةلحرميهو

عساتلاىلإعبارلانم«نورقلايفترهظيلابتكلانأحضتادقو

نًعافيشكترثكأءيرحمهلا نرقلابتكل/41نيتبسنلاتلكشوءاهاوس

عساتلاىلإعباسلا نأنيحيفءسداسلاىلإعبارلانرقلابتكلل/717,هو

ىلإرشاعلانورقلاو؛ثلاثلاىلإلوألانمنورقلايفترهظىلابتكلا

ىلوألالثمتثيحب؛نيتبراقتمنيتبسنتغلبرشعثلاثلانرقلانمرشعسمانا

عيمجلهبسنوراركتلالدعمحضوي(0)لودجلاو(/١١,هةيناثلاو66

   .لحارملا



رظنلابو نأحضتا؛ثارتلابتكليلكلاعومجملل ىلإعبارلانمنورقلا

بتكل/717,7تلكشثيح؛بتكللافيلأتلحارملارثكأيرحمهاعساتلا
يتأتمث«سداسلاىلإعبارلانرقلابتكل/557,5ءعساتلاىلإعباسلانرقلا

بتكًاريأو«ثلاثلاىلإلوألانرقلابتك نمرشعسماخلاىلإرشاعلانرقلا
رشعثلاثلانرقلا ّيلاتافلؤملانأفشكملاةساردلاعمتجمنمنيبتو.ءيرجهملا

عساتلاىلإعبارلانمنورقلايفترهظ نمربكألابناحلاىلعتذوحتسا

افيلأترثكألالحارمللبسنلانيببراقتدوجوحضتاف؛اهفيشكتبةيانعلا
كلتيفةفلؤملابتكلاددعةرثكهدرمنوكيدقو«تافاشكلابةيانعوبتكلل

ىتحعبارلانرقلابتكبثارتلابتكبنيلغتشملاةيانعنيبتيهيلعو؛نيتلحرملا

:كلذحضوي(7)لودجلاو؛يرجحلاعساتلا

   
0ل  

ةفشكملاريغوةفشككملاةيثارتلابتكلافيللينزلميسقتلا(1)5-2

رودصةيفيك.ًاعبار تافاشكلا
١اهددعغلابلاةفشكملابتكلاىلع-انه-ةساردلارصحنت ءاباتك4٠0

نوكل؛اهبتافاشكلارودصةيفيكنايبلفشكمباتك١٠٠لةلثمملاةنيعلاو

5كك



ىدمىلعةيفيكلاكلترثؤتثيح؛ةساردلايفةمهملابناوجلانمكلذ

نمةدافتسالا :يلاتلاوحنلاىلعتمسقف؛تافاشكلا

امامتلصفنمهتاذبلقتسمدلحبيففاشكلاعبطوجارخإ:لصفنملارودصلا١.

فلتختدقوهباشتتدقةسرهفتانايبنمضتيثيحب؛فشكملاباتكلانع

يففشكملاباتكلابةصاخلاتانايبلانع رشنلاخيراتلثم؛رشنلاتانايب

.هناكموأ نمددعمايق:اهنم؛بابسأهاحتالااذهو ثارتلابتكبنيينعملا

اهنأاوريلبقنمفشكتملبتكلتافاشكعضوىلإاودمعيفاهفيشكتب

فمهتبغرلنكلو؛لبقنمتفشكبتكلتافاشكاوعنصيوأءاهيلإةجاحب
وأ؛مدختسملللضفأورسيأةفلتخمقرطباهداريإوأ«ةنيعمتامولعمةفاضإ

جرختفةسرهفللاهدادعإوأءًاقيسماهتسرهفبمهلهجكىرخأبابسأل
وأ«ةققحموأ«ةعوبطمبتكلةلقتسمتادلجموأءدلحبفةلصفنمتافاشك

.ةفلتخمةيفصوتانايببةلقتسمرشنتًاقباسةفشكم

ءزجوهو؛فشكملاباتكلابًاقحلمهرشنوفاشكلاعبط:لصتملارودصلا3

ميقرتيفعباتتعمءصاخءزحجوأدلحبيفوأهرححآيفعضوءاوس؛هنم

سفنىلعيوتحيو«باتكلارودصتقوردصهبءازحألاوتاحفصلا

هيلإفاضيدقوءرشنلاىلعنيمئاقلاثيحنم؛فشكملاباتكلاتانايب

عضاومسا مايقاهنمبابسألًابلاغاذهثدحيو.فاضيالوأتافاشكلا

رشنةداعإبنيققحما رشنلارودلمعتامك«تافاشكلابادوزمباتكلا

قيوستىلعةيراجتلا .تافاشكلاباهديوزتباهتاروشنم

-#مهمعد



بتكصحفوةساردب اهتافاشكردصتبتكلانم١17نأحضتاةنيعلا

نأنيحيف794لثمتءاهبةليذم لثمي.بتك4غلبةلصفنملاتافاشكلاددع

.كلذحضوي(7)لودحلاو«ةنيعلابتكنم4

   

    

 

   

   

تافاشكلارودص(7/)لودح

نملصتملاددعةدايزدرمو عمتجبْقًاساسأاهمجحربكىلإتافاشكلا

ثارتلابتكليلكلاعومجملاتافاشكرودصنيبةنراقملابف؛فشكملاةساردلا

لصوامنيب/55ةبسنبردقيتافاشكلالصتمًاباتك١5١دجنبةئيعلاو
:يليام(8)لودحلاحضويوءابيرقت/5تافاشكلانملصفنملالدعم

يفتافاشكلارودص(8)لودح ةيئارتلابتكلا

بتكلالييذتبةيانعدوجوحضتا؛ةيئاصحإلادادعألاوبسنلالالخنمو

يفءاوس؛ةلصتمسراهفب نم/98,7دوجول؛باتكللعبطلاوأ«قيقحتلاءانثأ
نمضتافاشكلاةلصتمبتكلا ١57٠اهددعغلابلاةفشكملابتكلاعومجب

       

  

  

-8#مهه



نم44واباتك ملامةسرهفىلعصرحدوجوو.ةنيعلا نإوبتكنمسرهفي

تغلبةليثضبسنبتناكنإو؛ةلصفنمسراهفعضوًباققحموأءاققحمنكيمل

.ةنيعلانم/4و«فشكملامجحنم4

تافاشكلاتايمسم:ًاسماخ

ةنيعلابتكىلعةساردلايفةلحرملاهذهنميليلحتلاءاصحإلارصتقي

جاتحيثيح؛ًاباتك١غلابلافشكملاةساردلاعمتمممجحربكل؛طقف

جورخللو؛اهنوتموبتكلاتافاشكتاحفصلصحفو«قيقدثحبىلإرمألا

.طقفةنيعلابتكىلعقيبطتلالضفألانمهنأدحو؛ةقيقدجئاتنب

ةياهنفاشكىلعةلالدللةددعتمتايمسمدوجوةظحالملارومألانمو

؛ىرخأ«ديلقإ«حاتفم«تبث؛دهرسمءفاشك«سرهف:اهنم؛ةيثارتلابتكلا

ًاعويشوامادختسارثكألاحلطصملاةفرعمةيغباهتساردىلإدمعكلذلو

كلتمادختساتالاحبو كانهدجونإاهنملكنيبقرفلاواهتيفيكوتايمسملا

.قرف

بتكلليلعفلاصحفلالالخنمو دحاوباتكدوجوحضتاةسوردملا

يواهرلل"بيبطلابدأ"باتكوه؛فاشكىمسمهسراهفىلعقلطأطقف

ةيقبامأ.ةنيعلانم/95,5لغمًتاباتك١99سرهفىمسع.بتكلاددعغلبو

تدروامنإو«بتكلاتاحفصىلعةسيئرنيوانعكمدختستملفتايمسملا

يفوأ«باتكلالحادًانمض نيبةلصافلاتاحفصلا ىلعوأ«تافاشكلاونتملا

نمضلحدتملوةمئاقلايفجردتملكلذلو؛اهسفنتافاشكلاتاحفص

تبثىمسممدختساثيح؛يناربطلل"ريبكلامجعملا"باتكلثم؛ءاصحاإلا

-؟ه5-



هسراهفعيمجلةلماشلاهتنونععم؛راثآلاوثيداحألاوةينآرقلاتايآلاسراهفل

 

بتكلاتافاشكتايمسم(4)لودح

؛؟ةفلتخملاتايمسملايناعمنيبقرفدوجومدعنيبتةنيعلاةساردلالح

رهظتمليلاوةدهاشملارومألانمو«ءسراهفلاىنعمقلطماعيمجاهنمدصقلاف
:يليام؛اقيقدًاصحفةنيعلاصحفتلالخنمالإ

ليلخنونعثيح؛ًانمضعضو"مجعم"وهسراهفللرخآئمسمدوجو١.
سرهفةحفصسأرىلععضوف"مجعم"بءارعشلاومالعألاسراهفةريامع

"ءارعشلامجعم"ءارعشلاسرهفةحفصسأرىلعو«"مالعألامجعم'مالعألا
تاحفصىلعةسيئرلاهنيوانعوهتمدقميفامهلهتيمستنممغرلاىلع
."سراهف"بنيوانعلا

مت"نيغملا"باتكيفف؛دحاولاباتكلايفسراهفللىمسمنمرثكأمادختسا."

ظفلهسراهفعيمجىلعقلطأف"فاشكوسرهف"يحلطصممادختسا

لئاسملافاشك"فاشكلابتيمةيهقفلالوصفلاولئاسملاادعام"سرهف"

."ةيهقفلالوصفلاو

نمريثككانه.'" قحالملاولوادحلاوسراهفلانيباهيفقرفياليلا؛بتكلا

لتاقم"باتكلهتمدقميفرقصدمحأديسلالاقدقف؛عحارملامئاوقو

ةاورللةلصفمسراهفباتكللتعنصدقو"يناهفصألاجرفلايبأل"نييبلاطلا

-ا!هال
بتكفيشكت؟م ١جثارتلا



؛©"9"هجارتلاورداصملاورعشلاومايألاونكامألاوقرفلاوتاعامجلاومالعألاو

.سراهفلانمعحارملاورداصملاةمئاقعضوهنأيأ

نمضقيقحتلاعحارمعضو"ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"باتكو

يذلا؛يشاكلاديشمجل"باسحلاحاتفم"باتكاهنمو«باتكلاسراهف

.اسرهفهيلعقلطأو؛هسراهفنيبتاحوللالودجعضو

اءزحتدعوعجارملاةمئاقهسراهفتنمضتدقف"حبانلارجز"باتكامأ

دمحامأ نيبدروأدقف"كسانملا"باتكيفرساجلا :ةماعلاهسراهف

.تاكاردتسالاوباتكلاثحابمو«حيحصتلا

بلطيفةلحرلا"باتكامأ نيبدروأف"ثيدحلا :ةيلاتلامئاوقلاهسراهف

.باتكلاتاحفصنمضاهدوروبسحتبترىلا؛راعشألاسرهف-

نماهعقومىلإرشيمليلا؛ةطوطخملارداصملا- .باتكلا

نماهعقومىلإرشيمللا؛تاقيلعتلايفتركذلاةعوبطملابتكلا-

.باتكلا

.تايوتحمةمئاقالإوهامو؛باتكلانيماضمسرهف-

.باتكلاةمدقملتايوتحمةمئاقدعيو؛ةلحرلاباتكلميدقتلاسرهف-

ىلعاهنم؛تاحفصىلإريشتالةيئاجهمئاوقىلع"سرهف"ةملكمادختسا.5

«غئاصلاةورماهتعضوبلا"نارفغلاةلاسرمالعأسراهف":لاثملاليبس

"نارفغلاةلاسر"باتكمالعأءامسأبةمئاقالإىهام؛سراهفباهتمسأو

نودنمو«يئاجهبيترتنودمهتايحنعةبضتقمةمجرتو ماقرأىلإةراشإلا

.اهبدوجوملاتاحفصلا

-9هم-



بامهيشاوحو"هيبنتلاويلامألا"يفةدراولابتكلاةمئاقتفرغكلذكو

ماقرأىلإاهيفرشيملو؛يلاقلايلعيبأل"رداونلاويلامألا"باتكل”سرهف"

.ًايئاجهاهبيترتبىفتكاامنإو؛تاحفصلا

نملكلسراهفدحنب"حارفألاةضوروحاورألاةهزن"باتكفو ءابطألا

.تاحفصىلإةراشإلانودءامسألااهبتجردإمئاوقالإيهامو«ةفسالفلاو

ركاشقيقحتنمويبلاعثلل"نسحلاحيبقتوحيبقلانيسحتباتك"باتكلو

نماهعقومىلإرشيملمالعأللسرهفه١0٠14١ةعبطروشاعلا .باتكلا

الو«تاحفصلاماقرأىلإرشيملثيح"توعنلا"باتكيفتايآلاسرهفو

؛ةروسلايفاهمقرو«ةيآلافةروسلامسادروأامنإو؛اهنعبونيامىلإ

.لودحجفاهعضوو

نمريثكف؛تايوتحملامئاوقوسراهفلانيبطلخلا. مئاوقاهبقحلتثارتلابتك

دروتتايوتحممئاوقالإيهامو"سراهف"اهوعضاواهيلعىلطي

بيترتسفنباهريغو«ثيداحأو«تايآوءراعشأو«لاثمأنم؛تاحلطصملا

.باتكلايفامامتاهدورو

هللالوسرانديسنعةدنسملاننسلانمىقتنملاباتك":بتكلاكلتنمو

برعلاراعشأةرهمج"و«يروباسينلادوراحلانبامامإلل"ملسوهيلعهللاىلص

هيفاهوبترتايآللًاسرهفاهرشنبنونتعملاعضو؛"مالسإلاوةيلهاجلايف

.باتكلايفاهدوروبسح

ثيح؛ساحنلارفعجيبأل"نآرقلابارعإ"باتكيفًاعبتمكلذدحنو

.سراهفامهيلعقلطأوءثيداحأللىرخأةمئاقولاثمأللةمئاقعضو

يفسيل"باتكلهقيقحتدنعراطعروفغلادبعدمحألعفكلذكو مالك

-؟891-



بسحهيفامهبترلاثمألاوثيداحأللًاسرهفدروأثيح؛هيولاحخنبال"برعلا

تبتردقف؛يرصبلاماقرلل"راذتعالاووفعلا"باتكامأءباتكلايفامهدورو

تءاج«ثيداحألاوعاجسألاولاثمألاسراهفادعاميفءايئاجههسراهفعيمج

ةاوادملايفريسيتلا"باتكو.يئاجهبيترتنودتايوتحملامئاوقةئيهىلع

ةمئاق-ةقيقحلايف-وهو؛تاعوضومللاسرهفعضورهزنبال"ريبدتلاو
.تايوتحم

باتكللتايوتحممئاوقالإيهامو"تاعوضوملاسرهف"بيمسامدجو.5

يفدحاولادبعىفطصملاقكلذنموءاهبتاعوضوملادوروبسحةبترم
تيفتكادقفباتكلاسراهفامأ"يزوجلانبال"ىوهلامذ"باتكةمدقم

وزعمربخلكئراقلادجيهلالخنمو,تاعوضوملللصفملماشسرهفب

ةمئاقالإوهام؛تاعوضوملاسرهفرمألاةقيقحفو"7"هبحاصىلإ
.رثكأثحابلادافأكلذبناكلًايئاجهاهبترهنأولو«ةلصفمتايوتح

ةعبط"يناغألا"باتكتاعوضومسرهفنملكىلعهسفنلوقلاقبطنيو
"راثآلاوثيداحألاتادنسملسرهف"و«تايوتحمةمئاقدعييذلام7١+

نيسحةعنصنم"ىسبلانابحنبدمحملتاقثلاسراهفعماج"باتكل

امتمضتايوتحمةمئاقدعيثيح؛نارهز ءازجألايفديناسمنمدجو

.تاحفصلاماقرأىلإاهمامأريشأوءيئاجهبيترتنودتدرو؛ةرشعلا

قرطنكامأوكسانملا"باتكيفرساجلادمحلةبسنلابلاقيهسفنءيشلاو

هسراهفنيبدروأثيح؛يبرحلاقاحسإنبميهاربإل"ةريزجلاملاعموجحلا

.تايوتحمةمئاقالإوهامو؛تاعوضومللاسرهف

تع



؛اهبدروامىلعةلادلاةقيقدلاتايمسملامادختسايفصرحلاوةيانعلاةلق./

رشعسداسلاءزجلايفدرودقف ناهربلل"لامعلازنك"باتكنمريخألاو

سداسلاءزجلاباتكلاةياهنللوألاءزجلانمباتكللماعسرهف":يروفلا

دنعو؛"”"باتكلافةمهملاباوبألاوباتكلليدحيبأسرهفوهورشع

حضتايئاجههنأىلعصوصنملاوروكذملاماعلاسرهفلايفثحبلاوعوحرلا
.ةتبلاكلذكنكيملهنأ

تافاشكلاةيلومش:ًاسداس
نمددعبةيثارتلابتكلاةياهنتافاشكلومساقي مجحاهنم؛لماوعلا

؛باتكلامجحلةبسنلابفاشكلامجحو«ةعقوتملاديفتسملاتاحاحو«باتكلا

؛تاعومجمثالثىلإتافاشكلاتمسق؛يعوضوملالومشلاميوقتفدهبف

:لومشلاةحردلاقفو

ءاهنمنيديفتسملل«باتكلايفةميقاهليلا؛ميهافملاعيمجلةطاحإلا:قمعتم١.

مجحةبسانمو؛باتكلاتاعوضوملرابتخاةنيعقيرطنعكلذو فاشكلا

.باتكلامجحىلإ

نمءزجبةطاحإلا:طسوتم.؟ .اهنمءزجلافغإو«ميهافملا

نًماريسيًاءزجالإيطغيالهنوكل:فيعض.* ةمئاقهنوكوأ«باتكلاىوتحم

."سرهف"بهتنونععمتايوتحم
/4١لثمتةقمعتمتافاشكاهلًاباتك87دوجوتاءاصحإلاترهظأو

417لومشلاةطسوتملابتكلاددعغلبنيحيف؛ةنيعلايفبتكلاعومجمبنم

يأًاباتك7١فيشكتلاةفيعضتافاشكلاددعغلبو«/48,5لداعياهبًاباتك

.كلذحضوي)٠١(لودجلاو«ةفشكملابتكلاعومجمنم5
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ىلإةلصبتمتالدقسراهفداريإيفباهسإلاىلإنيسرهفملانمددعىعس0

باتكيفدحنكلذنمو؛اهيفاللخلكشيالاهكرتو«يساسألاهعوضوم

:نملكلتافاشكةعبسىعفاشلاسيردإنبدمحمهللادبعيبأل"ةلاسرلا"

«ندعموتابنوناويحنمءايشألاو,نكامألاو,مالعألاو«ةينآرقلاتايآلا

باتكلاعيضاومو«ةطبنتسملاةيوغللادئاوفلاو,باتكلايفةرسفملاتادرفملاو

ايلجرهظيو.مجعملافورحىلعهقفلاوثيدحلاولوصألايفهلئاسمو

لقتوءقايسلانمضتدروتاحلطصمىلإريشيثيح؛لحادملايفهباهسإ

.اهيلإنيثحابلاةجاح

ثيح«ناكلخنبال"نامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو"باتككلذكو

عضويفباهسإلاىلإىسومنيدلازعو.ءيضاقلادادونملكدمع
:لاثملاليبسىلعاهنملخادم

,©4:4(دنجلاءدونجلا)دانحألا

اهنعثحبلاردنيدقو«قايسلانيبتدرواهنأدحجواهيلإعوحرلادنعو

.مالعألاخيراتومجارتوريسباتكلليساسألاعوضوملانإثيح؛اهبلطو

لا9



نيبوءاهتافاشكو«ةفشكملابتكلاتاحفصددعنيبةنراقملالالخنم.ب

باتكعبطهنألاثملاليبسىلعدحو؛اهبفاشكلكلتاحلطصملاددع

يفءانغتسالا' يف"ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعم غلبءازجأةثالث
٠0٠"تقرغتساتافاشكةعستهلعنصةحفص/١711هنتمتاحفصددع

يفةدراولابتكلا«راعشألاءثيداحألا,تايآلا,مالعألا:تلمشةحفص

ضعبنأالإ.ىنكلا«نايدألاوقرفلا«تاوزغلاومايألاءنكامألا«صنلا

نايدألاوقرفلاسرهفنأدجوثيح؛تاقيروقرغتستالسراهفلاهذه

ةحفصيفدحاوهومعيفعضو(احلطصم)ًالخدمرشعةسمحمضي
تغلبثيح؛رعشلاسرهفلةبسنلابكلذكو؛هسراهفتاحفصنمةدحاو

يفناهربلا"باتكيفزاجرأللسرهفعضوكلذكو.طقفتايبأةرشع

تاحلطصمةعبستمضةدحاوةحفصيفءاجو؛يشكرزلل"نآرقلامولع

فعضوو.طقف ةرشع"برعلاباسنأةرهمج"باتكلزاحرألاسرهف
احلطصمرشعةعبسبرعلامايأسرهفلخادمددعغلبو؛تاحلطصم

يفرئاخذلابخن"باتكلوءطقف -"رهاوجلالاوحأ نمرثكألروشنملا ةرم

تقرغتسا«تافاشكةرشعهلعنص؛ةحفص4هتاحفصددعغلابلا-

مجحثلثلثمتو«:ةحفصه7يفيأ١84ىلإ١55نمتاحفصلا .0نتملا

؛ةيبناجتاعوضوملاامنإو؛ةسيئرلااهتاعوضوملًافاشكعضتالبتككانه.ج

ضرملاوبطلانعهعوضوم؛انيسنبال"بطلايفنوناقلا"باتكلثم
نيبنمدحنبالو«يوادتلاو لثميامهتافاشك .هيلإريشيوعوضوملا

5م



”ريبدتلاوةاوادملايفريسيتلا"تاقيرويفاهسراهفترصحىلابتكلانم.د

هلعنص؛ةحفصه1يفعقاولارهزنباكلملادبعل مالعأللدحاوفاشك

ةسايس"باتكلةبسنلابكلذكو.املعنيرشعوةتستوحنيتحفصف

هلعضوةحفص١174نمضتملايناوريقلارازجلانبال'مهريبدتونايبصلا

رشعةعبرأيوحيطقفةدحاوةحفصيفبتكلاوصاخشألاسرهف
.ًاحلطصم
كلذببسفرعيالو؛ءازجأنودهنمءازجأتفشكامةنيعلابتكنم.ه

"باتكاهنمو؛رشنلاوقيقحتلادنعةلمتكمءازجألاروهظنممغرلاىلع

فشكنيأزحيفروشنملايزوملانبال"بيرغلاريسفتيفبيرألاةركذت

صوصنوراربألاعيبر"باتككلذكو«لوألانودامهنميناشلاءزجلا

ءطقفاهنمعبارلاءزحلاسرهفءازجأةعبرأيفعوبطملاويرشخمزلل"رابخألا
.هرخآبليذو

يفركذتالوءباتكلانتميفدرتتاعوضوموتاحلطصملافغإ.و
يهله:فرعيالو«هتافاشك لفغأسرهفملانأمأ«عبطلاءانثأيفتطقسأ

يفةيسدنسلاللحلا"باتكلثيدحلاسرهفنمطقسأدقف؟اهفيشكت

درويذلا"ليللاىلإًائيشمهينقستالو"جارسلاريزولل"ةيسلدنألارابعألا

.باتكلانتمنم١78ةحفصف يفدريملكلذكو تايآلاسرهف

ةحفصيفاهركذدرويلا"يغبتيلااولتاقف"ةميركلاةيآلاركذةينآرقلا

ئشيفقفرلالخدام""رئادلاكلفلا"باتكسراهفنمطقسأو١

.باتكلانم١57ةحفصيفروكذملا"هنازالإ
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نم14١/قيقحتثارتلابتكفيشكتةيلومهىدمةساردنمحضقيو

يفءاجامقفوقمعتملالومشلاطورشلةنيعلابتك ةقئبنملاةعوضوملاتاميسقتلا

لكبتطاحأف؛ةعبتملاقرطلاوةيلودلاريياعملانم يفةزرابلاتاعوضوملا باتكلا

.ديفتسملالبقنماهنعلاؤسلاعقوتملاميهافملاتفشكو«فشكملا

فيشكتلاتاحاطصمةقد:ًاعباس

باتكلاتاعوضومو«ميهافملاهليثمتىدمىلعتاحلطصملاةقددمتعت

لئابقونكامأومالعأوزاحرأوراعشأوةيوبنثيداحأوةينآرقتايآ:نم
بتكنيوانعو ؛مالعألا:لثم؛كلذىلإاهنمجاتحيامصيصختىلعوءاهريغو

اهرايتخالضفيوءرصقلاولوطلاثيحنم؛لحادملانيبنزاوتلاىلعلمعلاو

نمرثكأباهدوروةلاحيفالإهسفنفشككملاباتكلانم ءامسألثم؛ةقيرط
"بىرخأةرموةروصلاهذهىلعةرمظحاحلادريلاثملاليبسىلعف؛مالعألا

رمألاجاتحياهدنع؛"رحبنبورمعنامثعيبأ"بةثلاثةرمو"رحبنبورمع

ثيحنماهللقيقدتلاىلإ يفةلوبقملاوةطباضلا ءامسأمئاوقلثم؛ةيعجرمتاودأ

.تالاحإلامادختسامثنمو«نيفلؤملاومالعألا

ميسقتنكمأةيمالسإلاةيثارتلابتكلاةياهنتافاشكتاحلطصمميوقتلو

:تائفثالثىلإةنيعلا

ءامسأةصاخلخادملاديحوتو«باتكلاتاعوضوموميهافملاهليثمتل:ةقيقد١.

امصيصختو«مالعألا هيفسبلدوجولاحيفهزييمتوأءكلذىلإجاتحي

.رصقلاولوطلاثيحنم؛لحادملانيبنزاوتلاىلعلمعلاو
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نعريبعتلايفواهتغايصيفةقيقدريغتاحلطصممادختسال:ًايبسنةمئالم:

ىلعلمعلانودرمألاجاتحانإصيصختلامادخختساو«ميهافملا نيبنزاوتلا

.رصقلاولوطلاثيحنم؛لخادملا

ميهافملاهليثمتمدعل:ةفيعض. تاحلطصملاولخو«ةقدبباتكلاتاعوضومو

.رصقلاولوطلاثيحنم؛اهفالتخاو«هيلإاهتحاحلاحيفصيصختلانم

تاذًاراركترثكألابتكلانأنيبتةيئاصحإلاتايلمعلاجئاتننمو

عم«صنلابتدروامكاهدوروببسب؛ايبسنةمئالملاتاحلطصملا ءيشدوحو

بتكلاتناكو«/174تغلبثيح-رمألابلطتنإ-صيصختلانم

بتكعومجمنم7/٠١لثمتثيح؛ةبسنلاوددعلافلقألاتاحلطصملاةفيعض
1١١/لثميءافاشك7١تغلبدقفتاحلطصملاةقيقدتافاشكلاامأ«ةنيعلا

:كلذحضوي)١١(مقرلودحللاوءاهنم

 

توافتلاظحولاهتاحلطصمةقدثيحنمارةتاقاككلاشقدعو

؛ةيدرفتاداهتحاىلعنيسرهفملادامتعاةجيتن؛ةعبتملاةيجهنملاففالتخالاو

:كلذنمو
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كلذيقو«صنلابدروامكملعلامساتافاشكلانمىمظعلاةيبلاغلايفرهظ١.

سرهفاذه""مالسإلالودىلعليذلايفمالكلازيجو'باتكوققحملوقي

لكركذبهيفانينعءباتكلايفةدراولابتكلاءامسأيف وأةلاسروأباتك

امكاهانبترو«هيفدرواممةعطقوأءزج نأيغبنيامكال«تءاج نم؛نوكت

املقنيفناقتإلاوةقدلاىلعاظافحهناونعةقيقحو«باتكلاةبسنثيح

ركذبانينعو"هلوقبفاضأو"رصعلاكلذلهأدنعاهئامسأنًماعئاشناك

ءاهئامسأنمفورعموهامكالءتءاجامكبتكلاىلإةبوسنمحورشلا

مساانقحلاو؛"هيبنتلاحرش"انبتك"هيبنتلاحرش"ًالثمفلوملالاقاذإف
مّن"انبتكف«بتكلانمَمِظُتاميفانلعفكلذكوءارصتخمروهشملاحراشلا

,9"ةموظنملامسافرعناننأعم"اذك

:"ةكئالملاةلاسر"باتكيفرخآالاثمدحنو

.©778قرخلاوذيوهطلا

همساوءيوهطلاقرخلاوذ"دجوةروكذملاةحفصلاىلإعوجرلادنعو

طرق:ليقو«لالهنبارانيد:ليق نمكلامنبفوعنبديعسنيبوحخأ
«تالاحإلامادختساىلإ-انه-فشكملاعسيلو"ميمتنمةيهطنبةلظنح

ًافراعنوكيدقثيح؛هاغتبمىلعروثعلايفثحابلاةدعاسملصيصختلاوأ

.فاشكلايفروكذملاهمسابسيلونتملايفةروكذملاهئامسأدحأبلحرلل

نم"يدنشقلقللاشنإلاةعانصيفىشعألاحبصباتكسراهف"امأ

ةرمو«ةرمرعشلالئاقمساراعشألاسرهفيفدرويف؛يلقبلاليدنقدمحمدادعإ

.صنلايفهدوروقفوملعللهداريإل؛اركذرعاشلامسالدحنالىرخأ
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لمعبنيمئاقلاىلإكلذدرمو؛عبتملاجهنملاوبولسألايففالتحالا.؟

سرهفيفدجنف؛اهلاقفولمعيىلاهتاريربتوهجهنممهنملكلف؛تافاشكلا

هللاىلص-دمحميبنلاركذيركسعلالالهيبأل"قورفلا"باتكلمالعألا

هركذيةرمفلخدملليئاحفلبيتزتلاقفوعقومنمرثكأيفيف-ملسوهيلع
ماقرأىلإريشيةرملكفو"يبا"بىرخأو,"دمحم"بةرمو,"لوسرلا"ب
ىرخأعقاوميفةلاحإلامدختسادقسرهفملانأبملعلاعم«ةفلتخمتاحفص

:هسفنمالعإلاسرهفيفدحبثيح؛هسراهفنم

وبأعحاري)يلؤدلا .©(يلؤدلادوسألا

نيروهشملاةفرعميفءانغتسالا"باتكلةيرعشلاتايبألاسرهفيفدروو

تيبلانملوألارطشلا"ءارلا"فرحتحتيطرقلل"ىنكلابملعلاةلمحنم
ىلع.29طقف لعفامك؛ًالماكرعشلاتيبداريإةعبتملاهتسايسنأنممغرلا
.هيقحالوهيقباسعم

:مالعألاسرهفيفيسلدنألل"يفاوقلاةفرعمم.يفاولا"باتكيفدحوو

ملعلامساىلإعوحرلادنعو“')نعملايفةحفصلامقرىلإريشأو؛"ناباح"

لصأنأباتكلاةيشاحيفةمولعمتدحواهيلإراشملاةحفصلايف"ناباح"

وأ"-"ةراشإمادختسانكمملانمناكف؛"ناباج"تسيلو"ناباح"ةملكلا

رخآلاىمسملاىلعةلالدلل؛تامالعلانماهريغوأ"رظنا"ةلاحإمادختسا

يأنودًامامتصنلافءاجامكدروأمسالانأالإءثحابلاةدافإلمدختسملا
فصيصختلابولسأمدختساسرهفلملنأبيرغلاو؛تالاحإوأتافاضإ

:هسفنمالعألاسرهفيفدرويًالثمهدجنف؛هسفنباتكلانمرخآعقوم
."نسحلاوبأ"شفحخألا

و

,©"حيتفلاوبأ"ينجنبا
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مالعألاىلإتامولعمفيضيف؛ثحابللةدئافلانيفشكملانمدوينمدوجو.“

خيراتفاشك"دادعإىلعنيمئاقلانأرهظدقف؛ةلماكمسالارصانعداريإب

ه7ةنسىفوتملايريمنلاةبشنبرمعلةرونملاةنيدملارابخأ:ةرونملاةنيدملا

رشيملهنأالإ؛مالعأللمهفيشكتدنعىرخأعجارمومئاوقباوناعتسادق"

عوجرلابو,ثحبلالالخنمكلذحضتانكلو«ةحارصعجارملاكلتىلإ

:لاثملاليبسىلع؛مالعألاسرهفيفدروهنأ,ةفشكملاتاحلطصملاىلإ

,29١49"ناميلاتنبةمطاف"

تمعأ":ةيلاتلاةئيطاىلعصنلالصأيفاهاندجوباتكللعوجرلادنعو

."ناميلاتنبةفيذح

اههباشتلاحيفمالعأللصيصختلابولسأتافاشكلانمريثكجاهتنا.5

اهريغوةرهشلامساوأبقللاوأةينكلاجردتثيحب؛اهنيباميفسبللادوحوو

:لثم؟تامولعملانم

.(رشبلاوبأ)مدآ

.(ين)حون

.(مالسلاهيلع)ميهاربإ

؛يناسملتلايرقملل"بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن"باتكيفو

:لاثملاليبسىلعدرو

.(رشاجبفورعملا)»شيلوي

.(رصيق)شيلوي

.""”(ةبطرقبةاضقلايضاق«رافصلانبابفورعملا)ثيغمنبهللادبعنبسنوي
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ريخيده5داعملاداز"باتكلهتسرهفيفرداجلابيدأدمعمدختساو

:مالعألاسرهفيفالثم؛"دابعلا

هللالوسرسرف)بكسلا هيلعهللاىلص ."9(ملسو
:الثم؛رعسمنبلضفملل"نييوحنلاءاملعلاخيرات"كلذكو

29.25١4(بيبحنبدمحممأ)بيبح

:دحب؛يرعملاءالعلايبأل"نارفغلاةلاسر"باتكلتابنلاوناويحلاسرهففو

.5١8(ةبطيبأنبةبتعسرنفايذلا)ةرهاقلادسأ

.44١(لثملااهببرضيةبلك)شقارب
,"9١7»(ةفورعملاةعقولاهبتيميذلا)لمجلا

سرهفيفدروأو ربحيفراطعملاضورلا"باتكلمالعألا "راطقألا

:الثم؛يريمحلل

:ًالثمدروأثيحروظنمنبال"برعلاناسل"باتكسراهفيفكلذكو
.7/5٠١(ديبعيبأبتاك)ميهاربإ

7١١/15٠١.(جورف)هبقلناروحنبميهاربإ

.488/1١(نصح)قلبألا

,09م.و/١(ةيح)ربألا

-املا



يفق؛تافاشكلانمددعيفملعلاصيصختل"--"نيتطرشلامادختسا.ه

:يليامدحبيبرغملاريزولل"صاوخلابدأ"باتكسراهف
.#١-ةعمجوبأ-دلاخنبميشألا

-ناورشونأ ,©8١09غ98.0-ىرسك

نمىرحخأةعومجممادختسا.5 ,ملعلاصيصختل"-"يواستلاةمالعتافاشكلا

يفف؛هريغىلإةلاحإللوأصيصختللةمالعلاكلتنوكنيباهنيحقرفيالو

:درو"برعلاراعشأةرهمج"باتك
-سيقلاؤرما 1٠١54/١.لهلهم

:دجو؛ميملافرحتحتلهلهمىلإعوحرلادنعو

نبلهلهم 4.41١9/١ةعيبر ,©"هالال

يفةحفصلاىلإراشأدفملعللحيضوتلااهبدارأهنأىنع. ؛ىلوألاةرملا

ْفىرخأةرمكلذرركوداعأو .رخخآعقوم
ام-لاثملاليبسىلع-اهنم؛ةفلتخمقرطبتافاشكلايفمالعألابيترت./

راصمألادقعةطساولراصتنالاباتكلنكامألاومالعألاةسرهف"يفدرو

ىلع"قامقدنبال :فلألافرحيف:يلاتلاوحنلا

.38صهجقلاخلادبعنب(دمحأ)سابعلاوبأنيدلاباهش

.ديهشلانبنيدلاحتفدلو(دمحأ)نيدلاجاتيضاقلا

.يرهاقلا(دمحأ)خيشلا

."9باهولادبعنبدمحمنب(دمحأ)

دوييذلا؛لخدملالثمينيسوقنيبهعضوامنأكلذبدارأدقو ةراشإلا

.ايئاجهملعلابترهساسأىلعو؛هيلإ

- -١/ا؟!



نمو؛ةليثضةبسنبنكلو«ةنيعلابتكتافاشكيفةيعرفلالحادملامادختسا.

.يعفاشلل"ةلاسرلا"باتكلنوراهمالسلادبعوركاشدمحأسراهفكلت

بورضيفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاورامةسرهف'باتككلذكو
لوصفلاولئاسملافاشكو؛يليبشإلاريخخنبال"فراعملاعاونأوملعلا

.يروفلاناهربلل"لامعلازنك"باتكلةيهقفلا
باتكلاتافاشكيفاهصيصختو«مالعالاةباتكةيجهنميفدارطالامدع.

:صاخشألاسرهفيفظحاجلل"ءالخبلا"باتكيفدجًوالثمف؛دحاولا

.9,١١١ا/نايتفلايضاق«كتافلاوبأ

.(رماعنبميحس)ءامحسلاوبأ

.©231782989نيطمتاح

ةلصافلامدختساثيح؛ملعلاصيصختلةفلتخمقرطثالثىرن؛اذكهو

.ةثلاثلايفرشابملافيرعتلاو«ةيناثلايفساوقألاو«ىلوألايف

هيفتمدختسأ؛يدوعسملل"رهوجلانداعموبهذلاجورم"باتكو
:الثم؛ساوقألاو«ةلصافلااهنم؛ةددعتمبيلاسأ

.رهنطباس

'”؟35. ."7(رصميفةبيود)سنارعلا
تمدختسايرسملاءالعلايبأل"حبانلارجز"باتكسراهففو

:كلذىلعلاثم؛"نيعي"ةملكو«ساوقألاو«ناتفوكعملا

-!؟ا0/؟-



نبناميلس)يبانحل 7860١١.(نسحلا

.7ه8يركشيلا[ةزلحنب]ثراحلا
«ناتطرشلاتمدختسادقف؛يديبعلل"ةيدعسلاةركذتلا"باتكيفامأ

:ءارعشلاسرهفيفًالثمدجنف؛سبللاةلاحيفملعلاصيصخختلساوقألاو

.١0٠١:(نادمحنبرضننبلهلهم)ريهزوبأ

-يماطقلا ."و5:-يبلغتلاميشنبريمع

؛صيصختلل()ناسوقلاو"<"هسراهفيفمدختسا"يناغألا"باتكفو

:لاثملاليبسىلعف

.54/94-لبح-نيصلادوسأ

.""7/0(حمسلايبأنبكلام)حمسلايبأنبا

:يلاتلادحم؛"مدلارحب"باتكسراهفيفو

.7517هللادبعنبورمع-قرب

.5٠١يناملامزاحيبأنبا:ليقومزحنبقاحسإ

."78 يعيبسلاقاحسإيبأنبسنوينبليئارسإ:وهوليئارسإ

."وهو"و"ليق"و"-"ةراشإمدختساهدحنكلذب
يفننقملكشبمالعألاءامسألةصاخلخادملادارطامدعراثآنمو

مثنمو؛«صنلابيهامكاهدورو:يمالسإلايبرعلاثارتلابتكتافاشك

ىلععالطالادصارم"باتكيفدجنف؛رصقلاولوطلايففالتخالا ءامسأ

قحلادبعنبنيدلايفصل"توقايلنادلبلامجعمرصتخموهوعاقبلاوةنكمألا
:لاشملاليبسىلع

.١١54( 3455 45٠96 بعك

ام



.4١14ركبيبأنببعك

,99١45١"(4ال١بعكونب

ةملكركذتالاهنأالإءبعكنبىلإريشتاهعيمجنأدجوثحبلادنعو
.نيملايفًامامتتدروامكتءاجف؛صنلايف"ونب"

؛"رهوجلانداعموبهذلاجورم"باتكيفف؛لحادملاةباتكيفةقدلامدع٠.

يفدجوو."7نداننبسارآسرهفلايفندافنبشارآتبتك سراهف
"ءامسأنبا"حيحصلاو©"ءامسلانبا""ةضفارلاىلعدرلاوةمامإلا"باتك

يفوهامك .ناملا

ةنيعبتكتافاشكتاحلطصمليثّتىدمةساردنمحضتي؛هيلعو

طقفاهنم7١5قيقحتةسرهفملاثارتلابتكتاعوضوموميهافملةساردلا

ريياعملانمةقثبنملاةعوضوملاتاميسقتلايفءاحامقفوتاحلطصملاةقدطورشل

ءلخادملاديحوتو؛ميهافملاليثمتىلعتلمعدقف؛ةعبتملاقرطلاوةيلودلا

نيبنزاوتلاوءاهيفسبلدوحولاحيفتاحلطصملاصيصختو نم؛اهلحادم
.رصقلاولوطلاثيح

تالاحإلا:ًانماث
ىلإتمسق؛ةيمالسإلاةيثارتلابتكلاةياهنتافاشكيفتالاحإلاميوقتل

:يليامىلإريشتل؛ةيليلحتدونب

. ةديجةغايصفو«ةلمتكمتالاحإلانوكل:ةمئالم .١

. اهدوجونمفدهلاققحتاليلاتاللاحإلانمددعدوحجو:ةمئالمريغ 31

. جهنمادختسالوأ«تالاحإلادوجومدعل:دجوتال ةرركملالحادملا .'"

-؟ا0/4-



نيبتاهتمءالمواهرفوتىدمةفرعملتافاشكلايفتالاحإلاءاصحإدنعو

لثمتيهو؛بتك٠١5غلبتالاحإلاةمئالملاتافاشكلاتاذبتكلاددعنأ

بتكتافاشكحلاصيفبسحتةبسنيهو؛ةنيعلامجحفصننمرثكأ

تلثمتافاشكةينامثغلبدقتالاحإلاةمئالمريغتافاشكلاددعنأو«ثازتلا

دقفاهتافاشكيفتالاحإلامدختستاللابتكلاامأ.ةنيعلامجحنم4

   :كلذحضوي)١7(لودجلاو؛ةنيعلامجحنم/47اهتبسنتغلب
يفتالاحإلامادختسا(7١؟)لودح تافاشكلا

اليلابتكلاددعغلب لثمتاباتكنينامثوةتستالاحإلااهتافاشكمدختست

بولسأوهو؛يئاسنلل"توعنلا"باتك-لاثملاليبسىلع-اهنمناك؛/47

يفرشتنمومدختسم بتكةياهنتافاشك يفلثمتملاو«هلهاجتنكميالو«ثارتلا

يفاهبتءاجيلااهروصواهتائيهفالتخاىلع؛تاحلطصملاداريإ ؛صنلا

«تالاحإلامدختسيالنمكانهو؛تالاحإلابةناعتسالانود«ماقرألااهمامأو

مسادرويملكلذنمو؛صنلايفةدراولاحلطصملاغيصعيمجدرويالو ملعلا

امنإو"يرحآلاديبعيبأتالاؤس"باتكلمالعألاسرهفيف"دبعلادلاخ"

:داريإبىفتكا

,475529(10):ءاذحلادلاح

-!؟ا/ه-



نمو؛ةيجهنملايفدارطالافعضةنيعلافتالاحإلاةساردنمظحالملاو

:كلذ

نمرثكأمادختسا١. ىلعةلالدلل؛دحاولاسرهفلايفةراشإ «رظنا"يلاحإ

ءالعلايبأل"حبانلارجز"باتكسراهفيفهدحبامكلذنمو"ًاضيأرظناو
:لثم؛يرعملا

-مامتوبأ .(يئاطلا)رظنا

.(يبانجلا)رظنا-يبانجلانسحلانبناميلس

ناأ.نبا-ة0 .2ةعيبريبانبا-ةعيبريبانبرمحم

يفمدختساهنكلو؛"رظنا"ةلاحإنعريبعتلاةثلاثلاوةيناثلاوىلوألابدارأف

ةيناثلايفوءنيسوقنيبهيلإلاحملامسالاعضوو"رظنا"لبقةطرشلاىلوألا

نوديواستلاةمالعبىفتكادقفةثلاثلايفامأءيواستلاةمالعبةطرشلالدبتسا

تءاجف؛"اضيأرظنا"ةلاحإمدختسارخآعقوميو."رظنا"ةلاحإمادختسا
:يلاتلاك

.(بيطلاوبأ)رظناو-8١يبتملانعييفعملا
.051424١ برعلا

.29(برعلادارم)و(برعلالئابق)و(برعلاءاسؤر)رظناو
راشأمثهصيصختوهزييمتل"يعي"ةملكهيلإافاضمىلوألايفملعلادروف

ملعلانيسوقنيبعضومث"رظناو"ةلاحإوةطرشلااهدعبعضوو؛ةحفصلاىلإ
ملعلابىتأدقفيناثلالاثملايفامأ.تامولعملانمديزملاىلإةراشإللهيلإلاحملا

ىلإ"رظناو"ةلاحإمادختسابلاحأهليلاتلارطسلايفو؛هتاحفصىلإراشأو

.ةلصلاتاذتاعوضوملا

-؟#ا/5-



؛لئاسوعبرأتمدختسايرعملاءالعلايبأل"نارفغلاةلاسر"باتكفو

'ًالثمدجنف؛مالعألاوهودحاوسرهفل"رظنا"ةلاحإىلعةلالدلل

.سيلبأ<ةعبوزوبأ

."ديزنبيدع"رظنايدعسلا
١"قيرطبلا"-سقودلا

.02٠,ٌةدعسمنبديعس':نسحلاوبأ

«"رظنا"ةلاحإمدختساةيناثلايفوءيواستلاةمالعىلوألايفمدختساف

ةعبارلافو«نيسوقنيبهيلإلاحنلاعضوويواستلاةمالعمدختساةثلاثلايفو

.نيسوقنيبهيلإلاحماعضووةحراشلامدختسا

عضاوملاسرهفيفدروأدقف؛ينابكوكلل"مامنلاقئادح"باتكامأ

ام؛نادلبلاو :يلي

.(عالجلامامح)-ءالجلا

-يشاوطلا ."7يشاوطلامامح

يفمدختسا عمنيسوقلاىلوألا يواستلاةمالعبىفتكاو؛يواستلاةمالع

يواستلاةمالعنمالكهيوحنزنبال"لاومألا"باتكيفمدختساو«ةيناثلايف

ليبسىلعدروف؛نيسوقلاو :فنصملاخويشلاجرسرهفيف:لاثملا
.سيوأيبأنبهللادبعنبليعامسإ-سيوأيبأنبا

:باتكلالاجرسرهفيفو

(لمنبنمحرلادبع)يدهنلانامثعوبأ
"سرهفيفدحبثيح؛يزارلاركبيبأل"جنلوقلا"باتككلذكو

:"ةيملعلاتاحلطصملا

.3١١١(بارشرظنا)فرص
,©8901١1١.27غالديمضترظنادامض

00

تالا



رظناو«رظنا"ّيلاحإىلعةلالدللدحاولاسرهفلايفةرابعنمرثكأمدختسا.؟

-هروأ:ثيح؛يريمحلل"راطعملاضورلا"باتكسراهفكلذنمو'ًاضيأ

:نكامألاسرهفيف-ًالثم
.ريشأ:رظنا«ريشآ

.سلدنألا:رظناو275ةيرابأ

,59روباسين:اضيأرظناو271١5:(9)رهشربأ

هيلإلاحماملعلاونيتطقنلاةمالعبلصافاهيليىلوألايف"رظنا"ةلاحإدروأف

"رظناو":امه؛ةفلتخمنيترابعب"اضيأرظنا"ةلاحإمدختساةثلاثلاوةيناثلايفو

."اضيأرظناو"و

"رظناو"ةلاحإمدختسا"يلطسقلاجاردنباناويد"باتكسراهفكلذكو
:لثم؛ةلصلاتاذتاعوضولملاىلإةراشإلل

.("نويمطافلا"رظناو)275”ال2.50:ةعيشلا

,49(ةيقيرفألامش:رظناو)53758:برغملا

ساوقألالوألالاثملايفمدختسانيتفلتخمنيتقيرطبةلاحإلادروأهنأالإ

«نيريغصنيسوقنيبهيلإلاحماعضوو«هيلإلاحناوةلاحإلاظفلمضلةريبكلا

ظفلنيبًالصافعضوهنأالإءطقفةريبكلاساوقألامدختسايناثلالاثملايو
بيبحنبدمحم"ربحاباتك"امأ.نيتطقنلاةمالعيفلثمتهيلإلاحماوةلاحإلا

ةفلتخملاةلثمألانمديدعلاكانهو"ىلإرظنا"و"اضيأعحار"ةلاحإمدختسادقف

لكسراهفلااوعناصاهعضوثارتلابتكتافاشكيفةلاحإلاتامادختسال

.ًابسانمهاريام

-؟ا/8-



تالاحإلاةلمتكمسراهف٠١5ةساردلاةنيعتنمضت؛قبساملةصالخ

دنعةتباثةدحاوةيجهنمتمدختسااهنمةلقنأالإاهتغايصيفةمئالم

عابتاثيحنم؛ةيلودلاريياعملاهبتءاجامعماذهيفتفلتخادقوءاهتعابط

.اهيلإريشتوةلاحإلانعربعتةدحاوةيجهنم

بتكتافاشكيفًامادختساتالاحإلاعاونأرثكأنأنيبتو ةلاحإثارتلا

ملةنيعلانم/47لثميءًافاشكنينامثوةتسدجووءاهماقمموقياموأ"رظنا"

ىلعصنلابتءاجامكتاملكلاتدروامنإوءاهيفتالاحإلابناعتسي

.اهتائيهفالتخا

تافاشكلاةئزجت:ًاعسات

عمجيلصفمماعفاشكعضولضفملابولسألا لخادملاوأء«تاحلطصملا

نعرظنلافرصب؛دحاويئاجهبيترتتاذةمئاقيف كانهنأالإ؛اهتيعون

فاشكنمرثكأريفوتفمكحتتدقًابابسأ صاخمامتهادوجو:لثم؛دحاو

نمةنيعمداوموأ«ءازحأب بتكيفلصاحلاوهو؛صنلا ةبعشتملاثارتلا

.ةيرعشلاتايبألاو«ةيوبنلاثيداحألاو«مالعألا:لثم؛تاعوضوملاةلخادتملاو

نيتئفىلإةنيعلاتمسقبتكلاتافاشكيفةئزجتلاىدمةفرعملو

]:يليامىلإةراشإلل

يفلخادملاوتاحلطصملاعمجيلصفمماعفاشكدوجول:دحوم١. ةمئاق

نعرظنلافرصب؛ةدحاوةيئاجه .اهتيعون

؛ةيوبنلاثيداحألا«ةينآرقلاتايآلا:لثم؛فاشكنمرثكأدوحول:ًارحج.؟

.بتكلانيوانع؛نكامألاءامسأو«ةيفارغلاءامسألا,مالعألا

-؟9/9-



لثمتدحاوفاشكهًلاباتكرشعةعبسدوجونيبترصحلاوعمجلادعبو

/51,©أزحملابسنتغلبفتافاشكلاأزحبًاباتك١817وةنيعلامجحنم

نماديزمدروي)١7(لودجللاو.اهنم .تامولعملا

 

تافاشكلاةئرحت)١7(لودح

نم؛ةأزحبوةدحومتافاشكنمرهظاملقيلعتوليلحتوضرعيلياميفو
:تافاشكلانمددعلةصحافلاةدهاشملالالخ

"بيبطلابدأ"اهنم؛ديفتسملامدخيًادحومافاشكيوحتبتكدوحو.أ

مالعألافاشك"بنونعيئاجهفاشكهلعنّصدقف؛يواهرلل

«لئابقللميهافمنمهبامو«باتكلاتاعوضوملكلمشف"تاحلطصملاو

.اهريغوتاحلطصملاو«نادلبلاو؛نكامألاو«مالعألاو
لكلثميالهنأالإءادحاوًافاشكيوحتبتكدوحو.ب باتكلاتاعوضوم

فاشكعضُردقف«يوغبلل"ةنسلاحرش"باتكلثم؛هميهافمو

«باتكلاتاعوضوملثمييئاجهفاشكعضوردحألاناكو«ثيداحألل

.اءزجرشعةسمخيفترثعبتو؛هتاعوضومتتتشثيح؛اهيلإريشيو

اهنمف؛ةأزجملاتافاشكلاددعثيحنم؛ةسوردملابتكلاتفلتخا.ج

باتكيفعنصاملثم؛هشماوطىرخأو«باتكلانتملسراهفىلإاهمسقيام

سالواس



ىلإسراهفلاميسقتنميناهفصألادامعلل"رصعلاةديرجورصقلاةديرخ"

لكتلمتشاثيحب؛شماوهلاسراهفو«نثملاسراهف:امه؛نيسيئرنيأزج

يفرداجلابيدأدمحملعفكلذكو'تافاشكةتسىلعامهنم هتسرهف

نيبلصفثيح؛ةيزومللاميقنبال"دابعلاريخيدهيفداعملاداز"باتكل
.نيلقتسمنيسرهفيفامهدروأف؛تاقيلعتلاونتملاثيداحأسراهف

مسقدقفيميمتلادمحم"برعلاةغلبيرغيفلسلسملا"باتكامأ

نمةاورلاودهاوشلاباحصأ":امه؛نيسرهفىلإمالعألاتافاشكققحملا

."حرشلاوناملايفةدراولامالعألا"و,"بابلك
اهيفتلصفدقفنايحنبال"فيرصتلايفعدبملا"باتكسراهفامأ

يفاعضوف؛مملمحرمامالعألانعشماهماولصألايفةدراولامالعألا

ثيداحألاوتايآلا:مضت؛ةعماجسراهفعضوىلإنيسرهفملانمرفنءوحل.د
لصفنيحيفءدحاوىمسمتحتدحاويئاجهبيترتيفأعملاثمألاو

صاخشألاولئابقلا-هسفنتقولايف-جمدو,مالعألاويئاوقلااهنع

سرهفيفاعمامهعضوو يفةجوخملانببيبحلادمحمهلعفاموهو؛مالعألا

.يحاطرقلل"ءابدألاجارسوءاغلبلاجاهنم"باتكلهتسرهف

ىلعةلثمألانم؛بهسموهامهنمو؛دودحموهامسراهفلاةئزحتنم.ه

ثيح؛يريمحلل"راطقألاربخيفراطعملاضورلا"باتك:ةلوبقملاةئزجتلا

تمسقناوتددعتنإو-هعوضومبلصْثدعتسراهفةسمحهلعضُو
:نمهسراهففلأتتو؛ةيفارغجلاةيمجعملابتكلانمهنوكل-اهؤازحأ

.يقاوقلاو«نتملايفةروكذملابتكلاو؛ممألاولئابقلاو؛مالعألاو«نكامألا
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بدألاةنازعخ"باتكسراهفيفرهظامةدئازلاةئزجتلاىلعةلثمألانمو

رشعةثالثنمنيدلحبهلدرفأثيح؛يدادغبلل"برعلاناسلبابلبلو

ءربخلاورثألاوثيدحلاو«تايآلا:نملكلًاسرهفنيرشعوةعبرألًادلحب

؛ةغللاو«زاجرألاو«راعشألاوءجذامنلاودهاوشلاوبيلاسألاو«لاثمألاو

ةغالبلاوءفرصلاووحنلاو«لئابقلاتاغلو«ثنؤملاوركذملاو«تاقيقحتلاو

نيفلؤملاوءرداصملاوبتكلاو؛ةغللالوصأو«ةيفاقلاوضورعلاوءدقنلاو

نمبتكلامهلتفلأنمولئابقلاوءارعشلانمنيواودلاباحصأو
طبضو«عضاوملاونادلبلاو«مالعألاوءاهوحنوفئاوطلاولئابقلاونايعألا

؛يزاغملاوبرعلامايأوءيشاوحلايفاملمحرملامالعألاو؛مالعألا
.لئاوألاسرهفًاريخأوةماعلافراعملاوةراضحلاو

لاوحأيفرئاحذلابخنوهوةسيفنلاراجحألامجعم"باتككلذكو

عضاوملا:يه؛تافاشكةرشعهلعنصثيح؛ينافكألانبال"رهاوجلا

«كمسلاوريطلاوناويحلابةقلعتملاظافلألاوءبتكلاو«راهنألاوراحبلاو

نميهو؛ةميركلاةراجحلابجلاعتيلاضارمألاو؛تابنلابةقلعتملاظافلألاو

ءاهتايموقفالتخاىلعةميدقلاممألادنعةعئاشتناكو«تافارخلاليبق

قالخأنمنومدقألاهيلعناكاميوحي"ينارمع"بهيلعقلطأامكانهو

مهباسنأفالتحاىلعماوقألاوممألاولئابقلاولاجرلاسرهفو؛تاداعو

دعاوقلاوةيوغللاظافلألاو,ماقملاهيضتقيامىلعمهتاغلءامسأركذو

ةعانصبةقلعتملاظافلألاونداعملاوةعركلاةراجحلاو«ةيبرعلاماكحألاو

فرحلابةبوتكملاملكلايوحيسرهفًاريخأو؛مهتاحلطصمونييرهوجلا
.©9ةيبرعلاانتغليفاهلباقياموةينانويوةيزيلكنإوةينيتالوةيسنرفنمينامورلا
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لثم؛ةأزحبسراهفبدحاولاباتكلاءازجأنمءزجلكلييذتىلإهاجتالا.و
ةعبطيزملانمحرلادبعنبفسويل"فارطألاةفرعم.فارشألاةفحت"

؛مالعألا:نيفاشكىلعءزجلكلمتشا؛ءازجأةعبرأهلاه797-55١

.بتكلاو«باقلألا«باسنألا«ىنكلا

ه١141١5ةعبطيبهذلانيدلاسمهفيلأت"ءالبنلامالعأريس"باتكو

هلدجو؛ًاءزجنيرشعوةثالثيفدوحوملا بترنيمجرتمللدحاوفاشك

ىرخأتافاشكةعستىلإةفاضإلاب,هنمءزجلكةياهنيفليذوًايئاجه
."؟14"بمقرلقتسمءزجيفتدحواهعيمجءازجأللةلماش

ةعبطيناهفصألادامعلل"رصعلاةديرجورصقلاةديرخ"باتكو
تافاشكةتسىلعاهنمءزجلكلمشيءازحأةعبرأيفدوحوملاه5

.شماوهللتافاشكةتسو«نعملل

؛يديهارفلادمحأنبليلخلانمحرلادبعيبأل"نيعلا"باتككلذكو

؛م986١-١948١ةعبطيئارماسلاميهاربإوءيموزخملايدهمقيقحتنم

؛ةينامثلاباتكلاءازجأنمءزجلكرخآيفاهعضوبهسراهفتتتشثيح
مغريامم .هديريامعثحبللءازجألالكىلإعوجرلاىلإثحابلا

لمتشاءازحأةعبرأيفعقيوهف"ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ"باتكامأ

مضو«هنمءزجلكةياهنيف"يشاوحلايفةمجزمملامالعألا"سرهفىلع
.ممألاو«مالعألل:سراهفةتس«قباسلاسرهفلاىلإةفاضإلابعبارلاءزجلا
.تايبألافاصنأوءرعشلاو«بتكلاو«نادلبلاونكامألاو«قرفلاولئابقلاو

دادعأيفريبكتوافتثحبلاةنيعلليلحتلاوةساردلالالخنمرهظ

اهنموء«ضافأوعونتوأزجتفبهسملااهنمف؛اهتئزحتقرطوةأزجملاتافاشكلا

كرتوءاعمسرهفنمرثكأنيبعمجاماهنموءءازجأنودءازجأفروصحملا
.ةفلتخملاطاغألانمهريغوءاهتاذبةلقتسمىرخألا

1



يناجهلابيترتلا:ارشاع

ففالتخادوجوةجينن يفاهباسحوًايئاجهفورحلابيترتقرط
نيثدحملاكلذكو«مهنيباميفىمادقلانييمجعملانيبفالتحخادوجول؛سراهفلا

بيترتلاةساردىلإدمع-ةساردلانمعبارلالصفلايفةروكذملا-اهيف

جهنلاراتخانإف؛هتافاشكلسرهفملاهيلعراسيذلاجهنللًاقفوهعوقتويئاجملا

هبيترتناكنإوأءًاثيدحهبيترتناكنإو«هلًاقفوتافاشكلاتموقميدقلا

ىلعموقوبسوح«طقفىلوألافرحألابمامتهالاوأ«ةملكبةملكةاعارمب

«ةميلسةقيرطبدحاوجهنمعابتا-انه-ميوقتلايفمهملافءساسألااذه

:يليامىلإةراشإللتائفثالثىلإةساردلاةنيعميسقتبكلذو

باسحو«ةملكبةملك:لثم؛ةتباثدعاوقبةحيحصةيئاجههعابتال:قيقد١.

"لأ" مأ«ونب,مأوبأ«فيرعتلا .همدع

.بيترتلايفءاطخألانمليلقدوجوعم؛ةحيحصةيئاجههعابتال:ديج.؟

ىلعتابثلامدعوأحيحصيئاجهجهنمعابتايفةقدلامدعل:فيعض.*7

.ةدحومةقيرط

«هبيترتيفًاقيقدًافاشك١١5دوحويفةلثمتمةيئاصحإلاةجيتنلاتناكف
لثع«بيتزلاًاديجًافاشك8و«ةنيعلامجحنملثعو ١هو784,5

)١4(لودجلاو«ةنيعلامجحنم07,0لثمي«يئاجهلاهبيترتيفًافيعضًافاشك
:كلذىلعءاوضألانمًاديزميقلي
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اهيليةسيئرلالخادملليئاجهلابيتزتلابتذحألاتافاشكلاضعبدوجو١.

سراهفكلذنمو؛يبسنلافاشكلاةقيرطىلعةيعرفلالخادملابيترت

ًايئاجهةسيئرلالحادملابتردقفيواهرلل"بيبطلابدأ"باتك

ليبسىلعف«هنعةقثبنملاةيعرفلالخادملاو :درولاشملا

...١١ا١١41,مدلا

.١4/8هلدبكلانيوكت

,9١17نمركعلللاحطلاةيقنت

اهنمددعمازتلامدع.؟ قفواهضرعامنإو«ةيعرفلالخادملليئاجهلابيترتلاب

نمدجنو؛يبسنفاشكبهبشأناكفءاهلسلستويعوضوملاطبازنلا كلذ
ةسيئرلاتاحلطصملاتبترثيح"برعلاباسنأةرهمج"باتكةسرهف

دروًالثمف؛يئاجهبيترتنوداهبةطبترملاتاعوضوملاتحردأوًايئاجه
ام؛ةماعلافراعملاسرهفيف :يلي

-7م4م68-



ناذأللديزنبهللادبعةيؤر345دلاختنبىلعمأتيبفهلوزن:ناذألا

,©0559915هثراوت9١

يفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاورامةسرهف"باتكلكلذكو

.70750١85الهةيردنكسإلا

.78ديشرلاباببرقبءارمغلابفرعياهيفدجسم

رغث ,"9١ان»نالةيردنكسإلا

زنك"باتكلةيهقفلالوصفلاولئاسملافاشكيفلاقيهسفنئشلاو

:وحنلااذهىلعتءاجدف؛يروفلاناهربلل"لامعلا

:بألا

87/8/10رارقإلا5/2555عويبلا4١.«/5جحلا«4١مهل/*زئانجلا]

,69ع...ه4/4ةيطعلاوةبها

لخادملابترتحلوءيعرفلالخدملافسيئرلالخدملاعضوكلذبوهو

عباتتبسحنكلوءًايئاجهةيعرفلا .لوصفلا

ترصتقاامنإو؛مسالاوأ«ةيناثلاةملكلليئاجحلابيتزتلابمازتلالافعض.'

-دروف؛ثارتلابتكسراهفيفعبتمبولسأوهو؛ىلوألاةملكلابةيانعلا

نداعموبهذلاجورم"باتكلمالعألاسرهفيف-لاثملاليبسىلع
:"رهوجلا

-985-



.مامإلاميهاربإ

.يميمتلاميهاربإ

.بلغألانبميهاربإ

.ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنبميهاربإ

,49...رباجنبميهاربإ

ملف لوألالخدملايفدجنف؛ًالماكمسالاتاملكليئاجهلابيتزنلابمزتلي

وهو"زشألا"ةيناثلايفهيلي"ليلخلا"يفءاخلافرحتأدبةيناثلاةملكلانأ

نأفورعملاو"بلغألانبميهاربإ""يميمتلاميهاربإ"دعبءاجو؛فلألافرحب
نبميهاربإ"ءاجو.ءاتلافرحقبسيفلألافرح ىلصهللالوسر هيلعهللا

ةغللايفءارلاميحلافرحقبسيحصألاو"رباجنبميهاربإ"لبق”ملسو
ةملكبيترتلايففورعملابولسألابذخألامدعهلككلذيفببسلاو؛ةيبرعلا

:روظنمنبال"برعلاناسل"باتكيفتايآلاسرهفيفهارنامكلذكو

.”ا//١اهترجشمتأشنأمتنأأ

/١هللامأملعأمتنأأ 49ماب

نمديدعلادورو.5 مزتليلثيح؛تاملكلليئاجهلابيترتلايفءاطخألا

لبق"برشي"ًالثمتءاجدقف؛اهلميلسلايئاجهلابيترتلاولسلستلاب

يفدجوو.229يرعملاءالعلايبأل"نارفغلاةلاسر"باتكسرهفيف"نيريي'
؛روظنمنبال"صاوغلاةردنمصاوخلابيذهت"باتكلتاجهللاسرهف

:يليام

.ميتةنعنع
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ةسكسك

,(4*ةيئامطمط

:دريملل"لماكلا"باتكسراهفيفءاجو

.ريمحألا

.شارخوبأ

١ 6) لطحألا

ءاخلافرحيفهعضوردحألانمناكثيح؛أطخخانهشارحعقومف

.فلألافرحنمضسيلو

املةصالخ لشعب«يئاجمهلاهبيترتيًفاقيقدافاشك١١5دوحوحضتي؛قبس

عينمهسفتتاشكلايفنأامىلسأىلعتينةساردلاةنسعنسلادا

نيبقرطلافلتختثيح؛نوكينأيغبنيامساسأىلعسيلو«بيترتلايف

مدعلوءاهريغو«نباوءونبو«وبأو؛فيرعتلا"لا”باسحو«ثيدحلاوميدقلا
بتكلاتافاشكرئاسلحادمبيتزللاهيلعقفتمةدحومةتباثةدعاقدوحو

لاجملاديدحتوةيداشرإلاةمدقملا:رشعيداح

تامدقمرفاوتىدميفرظنلاتافاشكلاميوقتيفةمهملارصانعلانم

فاشكلامادختسانسحىلعديفتسملانيعتو«لاجملاديدحتيفديفتةيداشرإ

ةدحاوةيجهنمعابتامدعو,فيشكتلاطامنأفالتحاو«ثارتلابتكةعيبطل

نمناكفءاهبحوم.لمعلابنيفشكملامزلتةتباثريياعمدوجومدعىلإةفاضإلاب
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نميهو«هلاحبددحتو,فاشكلامادختساةقيرطحرشتةمدقمعضويرورضلا

عابتاو«ماقرأوزومردوحولاحيفةصاخبو«ريياعملااهبتصوأيلارومألا

.فشكملابصاخجهنم

لثمتتائفثالثىلإتمسق؛ةنيعلاتافاشكلةيداشرإلاتامدقملاميوقتلو

:يليام

دادعإةيفيكحرشتتامولعموأةيداشرإةمدقممةدوزماهنوكل:ةديج١.

.همادختساةيفيكديفتسمللنيبتو«فاشكلا

بناوحلالكحضوتالةريسيةيداشرإةحراشوأ«ةراشإدوجول:ةفيعض١.
.فاشكللةيميظنتلا

.ةيداشرإةحراشوأ«ةمدقمدوحجومدعل:دحجوتال."

احورشنمضتيالًافاشك١١نأ-رصحلاوصحفلالالخنم-نيبتو
بتكلاددعغلبنيحيف«ةنيعلامجحنملثميوهو؛تامدقمو

/1ةبسنلثتًافاشك89لاحملاديدحتوةيداشرإلاةمدقملاتاذ«ةفشكملا

ةيفيكنيبتةداعةمدقملاهذهو؛ةنيعلامجحنم نايبوءاهنمةدافتسالا

نمكلذىلإاموءاهبةمدختسملازومرلاوتاراصتخالا ديفتىلا؟؛تامولعملا

تافاشكلاددعغلبوءاهنمةدافتسالانمهنكمتو«سرهفلامادختسايفثحابلا

.ةنيعلامجحنم١5/لثمي؛ًافاشك٠٠١تامدقملاةفيعضلا

:كلذحضوي)١5(لودجلاو

-؟484-
بتكفيشكت١٠م ١جثارتلا



 

تافاشكلللاحملاديدحتوةيداشرإلاةمدقملا)١5(لودج

نم-نيبتو ةصحافلاةدهاشملالالخ ىوتسمثيحنم؛تافاشكلل

-اهمادعناواهتمءالموتامدقملا :يليام

لثمت؛اهبيترتوسراهفلامادختسالةحراشةيفاوتامدقماملبتكدوحو١.

؛روظنمنبال"برعلاناسل"سراهفباتكاهنم؛ةنيعلامجحنم6

ةعبطةمدقميفريشأكلذنمضيقنلاىلعو.ةريامعليلخعنصنم
دبعدمحمنيمأنملكقيقحتنمهسفنباتكلل(ه51١518-1١

يأءاطعإنودباتكلاسراهفىلإءيديبعلاقداصلادمحمو«باهولا
.اهنمةدافتسالاواهمادختساةقيرطنعتامولعم

يفوأءاهسراهفيشاوحيفةبضتقمحورشعضوىلعبتكلاضعبلمعت١.
ًالثمف؛"ةفيعضا'تحتتفنصيلايهو؛اهبىرخأنودسراهفلءاهتمدقم

مزحنبال"برعلاباسنأةرهمج"باتكلهتسرهفيفنوراهمالسلادبعدحب

؛باتكلاةمدقمفدجنف؛كانهوانهتاداشرإلانًمائيشعضييسلدنألا

ةدراولامالعألليليصفتسرهفعضوينأناكميرسعلانمناكو":يليام
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ىلعتبرأل«هدحوهيبأىلإدلولابسنوادرستدرسولاهنإفباتكلااذهب

باعيتسالانيبةلوقعمةقيرطجاهتنانمدبنكيملو.باتكلافاعضأةثالث

ركذيثيح؛مهوحنوةالولاوءارمألاوءافلخلاءانبأركذتلفغأف؛زاجيإلاو

()نيسوقنيبةلاحلاكلتيفءابآلاءالؤهماقرأركذبًايفتكم.مهئابآ ةراشإ

يفمهدحوءانبألاركذاذإامأ.مهؤانبأهيفركذيذلاعضوملاهنأىلإيم

نإفءرخآعضوم تركذدقفلئابقلاامأو.ةلاحلاكلتيفتبثتمهماقرأ

ًاضيأنيسوقنيبلاسنالاعضومعضوو.ليضفتلاباهيفءانبألاوءابآلاماقرأ

."9"ةيمهأرثكألاعضوملاهنألانايب()

مالعألاسرهف"ةيشاحيفتاداشرإلانمًاريسيًائيشدروأكلذكو

ةماعلافراعملاسرهفامأ.مالعألاطبضسرهفةيشاحو«"فئاوطلاولئابقلاو

فلتخاثيح؛كلذىلإهتجاحنممغرلاىلعةيداشرإتامولعم.هحضويملف

تامالعبئبجوءاهدوروةقيرطوهتاحلطصمةيعونيفسراهفلانمهريغنع
-سرهفلااذهيف-انتبثأ":لثم؛نيمجزملاسراهفيشاوحيفةزحوم

,7"مهئامسأقفو؛ايقرشمًايمجعمًابيترتنيبترم«فلؤملامهلمجرتنيذلاخويشلا
ةمدختسملاتامالعلاو«زومرلاةلالدو«مادختسالاةيفيكلحرشيأدرويلو

كلتعومجمغلبو«تامدقملاوحورشلاةفيعضسراهفلانمضفنصف؛هيف
نمةيعونلا .7/١٠اهبسنتغلبءاباتك7٠١بتكلا

حرشنودفاشكدوحوىلإاهتمدقميفريشتبتكلانمددعدوحو.
باتكلهتمدقميفرقصدمحأديسلادروأكلذنمو؛مادختسالاةيفيكل

؛مالعألاو«ةاورللةلصفمسراهفباتكللتعنصدقو":"نييبلاطلالتاقم"

29"هحارتلاو,رداصملاوءرعشلاو«مايألاو؛نكامألاو«قرفلاو«تاعامجلاو
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هجولاىلع"يدادغبلالاعنلاةخيشم"باتكةمدقميفتافاشكللركذدروو

مالعأللوتاحلطصمللةلصفمسراهفبةساردلاهذهانمتخدق":يلاتلا

ةدعاسملارومألانماهريغومادختسالاةقيرطىلإدشريملف؛*"نكامألاو

نمةيعونلاكلتتفنصف؛ثحبلايف ."دحويال"تحتتامدقملا

نيعتةمهمتامولعمىلإدشرتةمدقماهصقنتتافاشكلانمددعروهظ.

بابسأل؛ريسينمزيوةلوهسبهاغتبمىلعلوصحلايفهدعاستوثحابلا
:اهنم؛ةديدع

ددعتعمةصاخ؛هتمدخساسأيهيلا؛فشكملاباتكلاةعبطديدحت.أ

سراهفعضودنعةصاخبو؛باتكللقيقحتلاةداعإو؛.خسنلاوتاعبطلا

باتكلاىلإةحضاولاةراشإلايرورضلانمف؛هنعةلصفنموةلقتسم

ةعبطركذتالةلصفنملاتافاشكلانمًاريثكنأنيبتدقف؛هتعبطوسرْهَفملا

يفوأءفالغلاةحفصيفءاوس؛هتاحفصىلإليحتيلا؛فشكملاباتكلا

فرعيالف؛تاعبطلاوخسنلاددعتتثيح؛ًاريبكًاصقناذهدعيو؛ةمدقملا

يفروثنملاردلاثيداحأسرهف"كلذنمو.عجريامهيأىلإديفتسملا

زييمتيفةباصإلاسراهف'"وءه١4٠.4ةعبطيطويسلل"روثأملابريسفتلا

لولغزينويسبديعسلادمحمدادعإنمينالقسعلارجحنبال"ةباحصلا

ةعبط"لبنحنبدمحأمامإلادنسمثيداحأسرهف"وء«ها14.5١ةعبط

دوجوبملعلاعمتسرهفلاةعبطلاىلإمهنميأيفراشيملف؛ه١

.بتكلاكلتلةفلتخمتاعبط

يألددحتالىتلاسراهفلانمكانهف؛تسرهفيلاباتكلاءازجأديدحت.ب

باتكلنكامألاومالعألاةسرهف"كلذنمو؛تعضوباتكلانمءازحألا
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ةلقتسمتنونعوترشُنيلا"قامقدنبالراصمألادقعةطساولراصتتالا

سرهفملاباتكللعوجرلاوثحبلادنعوءروكذملاوحنلاىلعةلصفنمو
باتك"وهو؛هسفنناونعلانالمحينيمسق-هتايطنيب-يوحيدلحجبدحو

ةحفصبلوألامسقلايهتني"قامقدنبالراصمألادقعةطساولراصتتالا

ىلإىلوألاةحفصلانمةرشابمرخآلامسقلاأدبيمث,55 ؛71١ةحفص

طقفنيمسقلانيذهلةلصفنملاسراهفلاتعضودقو.باتكلاةياهنوهو

ةحفصيفكلذىلإةراشإلانود دعبالإتامولعملاهذهحضتتملو«ناونعلا

.فشكملالمعرسفتةيداشرإةمدقمدحوتالثيح؛ثحبلاوءاصقتسالا

ةمالعتمدختسالاثملاليبسىلعف؛ةفورعمريغةمدختسمزومردوحو0س

يف"؟"ماهفتسالا حضويمليلا؛يبوقعيلاخيرات"باتكلةنكمألاسرهف

:لثم؛هيلعلدتامواهمادختساببس

.7:781207ج(؟)رامطأ

:الاثمدحن؛يرصبلاماقرلل"راذتعالاووفعلا"باتكلمالعألاسرهفيفو

.23ممكهمكاالمك6يدهملانبميهاربإ

ةعحارملاوثحبلادعب-حضتاهنأالإ؛ميملافرحهينعياملًاريسفتدرويملو

يف"تايفولابيفاولا"باتكل"محارتلاباحصأتسرهف"يفمدختساو

نتميفةمجزلامقرنعت-انه-ةرمنلاو؛ةحفصلامقروةرمنلالوألاءزجلا

.باتكلا

املةصالخو عضوةيلودلاريياعملايصوت؛قبس اهيفحرشيديهمتوأ؛ةمدقم

ةيفيكلتامولعمنمضتتحضاوريغناكنإهمادختساوفاشكلادادعإةقيرط
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زومرنمفشكملاهمدختساامحيضوتبهمادختساوفاشكلاىلإعوحرلا

لثم؛رمألاجاتحانإ-يعابطلاهجهنمفهكلسامو«تارصتخمو نمفدهملا

ىلإعوحرلاةلاحيفاهبناعتسايلادعاوقلاوأ«ريياعملاىلإةراشإلاو.هفيشكت

ةساردلاةنيعبتكفدهاشملاو؛همدختسايذلاعقاوملاددحمةيعونوءاهنميأ

ةنيعلاتافاشكةيبلاغنأالإءاهنمطقف7١5,5لثمي؛اهبًافاشك9مازتلا

اهلدجويال؛اهنم5,٠”/يفةلثمنملا .وأءاهيلإةحاحلامدعل؛ةيداشرإتامدقم

.هحارخإوفاشكلاعضوىلعنيمئاقلالامهإل

اهعبطوتافاشكلاجارخإ:رشعيناث
هئادأىلعريبكرثأنمهلامل؛هرصانعزربأدحأفاشكلاجارخإدعي

ةدوجيقلعتتتاكفعبرأىلإتمسق؛ةنيعلاصحفءوضىلعو؛هتفيظول

:يلاتلاوحنلاىلعجارحإلا

باتكللنيفشكملاءامسأعضوعم(ةيلاتتمتاحفصىلعفاشكلاعبط:قيقد١.

تامالعلاديحوتو«باتكلانمةفشكملاةعبطلاديدحتو«ناونعلاةحفصىلع

نماهولخو«ةعابطلاحوضوو«ةدمعألاوةيعابطلافرحألاو«ةمدختسملا

عم«ةيراجلانيوانعلادوجوو«تاحفصلاماقرأىلإةلاحإلادنعءاطمألا

درسوأ«سراهفللسرهفدوجوو؛ةحفصلاطسويفةسيئرلانيوانعلاعضو
فاشكلليحارخإلالكشلاديحوتو«تايوتحملاةمئاقنمض؛تافاشكلا

.ماعلكشب

نيفشكملاءاعسأعضوعم«ةيلاتتمتاحفصىلعفاشكلاعبط:ادجديجج.؟

ديحوتو«باتكلانمةفشكملاةعبطلاديدحتو«ناونعلاةحفصىلعباتكلل

ةعابطلاحوضوو«؛ةدمعألاوةيعابطلافورحلاو؛ةمدختسملاتامالعلا
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نيوانعلاعضوعم«تاحفصلاماقرأىلإةلاحإلادنعءاطخألانماهولخو

تافاشكلادرسوأءسراهفللسرهفدوجوو«ةحفصلاطسويفةسيئرلا

.ماعلكشبفاشكلليجارخإلالكشلاديحوتو«تايوتحملاةمئاقنمض

«ةحفصلاطسوفةسيئرلانيوانعلاعضو«ةيلاتتمتاحفصيفهدورو:ديحج.“

دوجوو«سراهفلاسرهفوةيراحلانيوانعلانماهولخو؛ةعابطلاحوضوعم
.ةيعبطملاءاطخألانمليلق

يفةيلاتلالماوعلاعمتجتامدنعجارخإلافعضىلعلدتسي:فيعض.:5

.سراهفلاسرهفوةيراجلانيوانعلانمهولخ«ةيلوؤسملاتانايبنمهولخ.ج
«لصاوفو«ساوقأنمتامالعلاوأةعابطلايفحضاولابولسألافالتحخا.د

.اهريغو

يعابطلافرحلليهانتملارغصلاو«ةعابطلاءوسو«تانايبلالخادت.ه

.مدختسملا

.تاحفصلاماقرأىلإةئطاخلاةلاحإلا.و

جارخإلاوةعابطلاىوتسمنعةيئاصحإلاجئاتنلا)١5(لودجلارهظيو

/.7,5لثمتاهجارخإةقدبزيمتتطقفبتكةسمخدوجونيبتو«ةفشكملابتكلل

؛ديحلاجارخإلاتاذتناكف؛جارخإلاثيحنم؛بتكلانمةبسنربكأامأ

ثيح؛(اهحارخإيفدجةديحجلابتكلااهنعدعبتالو744,5تغلبثيح
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فيتأتو775تغلب    /11بردقتّيلاوجارخإلاةفيعضلابتكلاةريخألاةبترملا
اهعبطوتافاشكلاجارخإ)١5(لودح

يفةيساسألاتابلطتملانمو يفةدحاوةسايسعابتاتافاشكلاةدوح

نمدهاشملانأالإ؛اهجارخإ كلتفالتخاةنيعلالالخ نماهددعتوةيجهنملا

كانهلبكلذىلعرمألارصتقيالو؛هسفنباتكلالخادرحآىلإسرهف

؛ةيثارتلابتكلاةياهنتافاشكجارحيفةلوبقملاريغتادهاشملانمةعومجم

دادعأفالتحخاو«عقاوملاتاددحمو؛ميقرتلاتامالعوزومرلاةرثكلثم

تاحلطصملانيبتافاسملاوةيعابطلافورحلاوءتاحفصلالاكشأو«ةدمعألا

؛هجارختإةقيرطوًالصأفشكملاباتكلاةعابطببسبناكاماهنم؛اهريغو

ةجيتن؛سراهفلابعقاوملاتاددحميفتاراشإوزومرمادختساةرثكًالثمدجنف

رشنلاثملاليبسىلعف؛دحاودلحميففشكملاباتكللءزجنمرثكأمض

لكلنيأزجهنملوألادلحملامض؛نيدلحميفيلاقلايلعيبأل"يلامألا"باتك

دنعلوألاءزجلايهتنيوهبلقتسمميقرتامهنم ةرشابمهيليو275884ةحفصلا

بيهتنيودحاومقربأدبييذلا«يناثلاءزجلا بيناثلادلحملانونعو,777
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ىلعهيبنتلا"باتكهبليذو:ةحفص؟4١لغشيو"رداونلاويلامألاليذ" ماهوأ

١١يفوهوهبةلقتسمماقرأبمقرو«يركبلاديبعيبأل"هيلامأيفيلعيبأ

الإوهام"رداونلاويلامألاليذ"باتكنأىلعلديامدحويالهنأريغ.ةحفص

«سراهفلاهيليو."يلامألا"باتكنمثلاثلاءزجلاىلعلمتشملايناثلادلجملا

ةفلتخمزومروفورحمادختساىلإطلخلاوجمدلااذهلحلسرهفملاهحتادقو

يفةمولعملادوجوىلعةلالدلل*ه"ءاملافرحف؛اهعقومىلإةراشإلل
ءاهاوءاتلاو"هيبنتلا"باتكيفاهدوجوىلعةلالدلل"ت"ءاتلافرحو«شماهملا

ةلالدلل">"مدختساو«هيبنتلاشماهيفةدراولامالعألاىلعةلالدلل"هت'"

يلامألايفرعشمهلدرونمىلعةلالدلل"#*"ةمجنلاو«دورولاراركتىلع

ماقرأتددعتو«تامالعلاوتالاحإلاوزومرلاترثكاذكهو«هيبنتلاو

؛يلجعلامجنلايبأنعبتكامةفرعمثحابدارأولف؛ءازجألاوتاحفصلا

:يليام؛سرهفلافدجول

(ه)هال6:١يلجعلامجنلاوبأ 70و1:578498١و4١٠١١54:7و

(هتر

:سرهفلايفدجيفوسفقدزرفلانعثحبلادارأنإو

١4و(ت)35و48#1(ه)مو١7و4:١*(سارفوبأ)قدزرفلا
.292(ت)ا0و(ت)ا١١او(هتز)١ءاو(هت)م5و(ت)

للحلا"باتكسراهفيفامك«ةينامورلاماقرألامدختسينمكانهو
«باتكلاءازحأىلإةراشإللتمدختساثيح"ةيسلدنألارابحألايفةيسدنسلا

ىلإةراشإللةيبرعلاماقرألامدختساو«تامولعمنمةمدقملايفءاجامو

.باتكلاتاحفص

-791/-



ليبسىلعدروثيداحألاسرهفيفف :لاثملا
ليربجيناتأ ,"1111038...ينربخأف

بولسأعابتامدعةجيتنناكامجارخإلايفةلوبقملاريغتادهاشملانمو

ىلع؛هتعابطوفاشكلاجارخإلدحاو :يلاتلاوحنلا

تاحفصلاضرع
يساسأءزجيهف؛همادختساىلعفاشكللةحفصلاضرعةقيرطرثؤت

هلددحتوتاحلطصمللةعيرسوةحضاوةيؤرهلرفوتثيح؛مدختسملاةحارل

يفاهعضوبةحفصلابيترتف؛عقاوملا يفوأءلوادحوأ؛ةدمعأ ؛ةيلاتتمروطس

ةحفصضرعلةدحاوةيجهنمعابتاو يفةدعاسملارومألانمفاشكلا «ثحبلا

:اهنم؛ةنيعلاتافاشكةدمعأوتاحفصىلعذخآملانمديدعلاكانهنأالإ

ضرعبيبلاعثلل"نسحلاحيبقتوحيبقلانيسحت"باتكلرعشلاسرهفعبط-

ماقرأتعضوو«ةيقفألاةفولأملاةقيرطلابمالعألاسرهفو؛ةحفصلا

امك؛اهتياهنوأاهتيادبيفال؛ةحفصلافصتنميففاشكلايفتاحفصلا

:يلاتلاوحنلاىلعءاجف١29ةداععبتموفورعموه

 

دعيالدقلا"برعلاةغلبيرغيفلسلسملا"باتكسراهفتمض-

مدعنعةركفءاطعإل-انه-درودقوسراهفلصألايناهنمددع

بيلاسأوالاكشأ-هبةعوضوملاسراهفلليحارخإلالكشلايفدارطالا

دهاوشلاباحصأسرهف"بيمساميفلاثملاليبسىلعدجنف؛ةددعتم

ريغنيدومعيفهدهاوشددعودهاشلامسادورو"بابلكيفةاورلاو

-!99؟4-



ىلعءاجفمالعألاسرهفامأ.ةيوغللاداوملاسرهفكلذكو«نيلودحب

:7يلاقلاوحنلاىلعنيلودحبنيدومعلكش

 

سرهفللودحعضوامئيب؛لاودجلابةناعتسالانود«ةيلاتتمرطسأيف

مقروحلطصملانيبطقنلاتايآلاوثيداحألاسرهفيفمدختساو«راثآلا

.لوادحجريغنمةحفصلا

نيبراقتمنيدومعيف"بتاكلادلاخناويد"باتكتافاشكتعضو-

«يئاجهلااهبيترتفلتخافءاهتاحلطصمتلخادتوء«ضعبعماهضعبطلتخاف

.اهنمةدافتسالامثنمرذعتو

عقاوملاتاددحمن

ىلإديحولادشرملاو«تافاشكلادوجوليساسأرصنععقوملاددحمدعي

قرطلالضفأبهعضووهريفوتىلعصرحلايرورضلانمناكف«نئملايفةمولعملا
؛ةنيعلاتافاشكىلعذخآملانمةعومجمكانهنأالإ؛مادختسالايفاهرسيأو

:اهنم

؛دحاولاباتكلاتافاشكيفاهبراشملاعقاوملاتاددحميفدارطالامدع-

مهنعيورنيذلاةباحصلاخيرات"باتكفاشكمادختساكلذنمو

-999-



هنأالإءباتكلانمةحفصلامقروةمجّرلامقر؛يساسأددحمك”"رابعخألا

يفىفتكا .طقفةمجزلامقربتايآلاسرهف

ىلإالءاهلةقحالوأةقباستافاشكلحادعقاومىلإعقاومتاددحمةراشإ-

نعًاضوع؛هقهرتوثحابلاتتشتىلارومألانميهو؛تاحفصلاماقرأ

نبال"تاقثلاسراهفعماج"يفًالثمف؛هلثحبلاةمهمريسيتو«هتدعاسم

ةمئاقو«راثآلاوثيداحألاتادنسملسرهفبيمسامعضوّىسبلانابح

بيترتنودتدرو؛ةرشعلاءازجألايفديناسمنمدجوامتمضتايوتحم

فارطألسرهفةرشابماهيليو.تاحفصلاماقرأىلإاهمامأريشأويئاجه

يفو؛هلقباسلاسرهفلايفدنسملامقرىلإريشأوءايئاجهبترتادنسملا
.ثحبلاودهجللراركتوثحابللتيتشتاذه

سرهفعضويحمجلامالسنبال"ءارعشلالوحفتاقبط"باتكيفو
امك«لسلسملاهمقررعاشلكمامأو,مجعملافورحىلعءارعشلاتاقبطل

ةراشإلانعًاضوع؛باتكلاتايوتحمسرهفوهو؛هيلييذلاسرهفلايفءاج

.نتملايفهدوجوناكمىلإ
يزملافسويل"فارطألاةفرعم.فارشألاةفحت"باتكلعضوكلذكو

ىلإبسنوأىنكلابرهتشانميفسرهفةرشابمهدعبيتأيو«مالعأللفاشك
:ىنكلاسرهفيفجردأف؛هدحوأهيبأ

.2"يرزجلادمحمنبيلع-ريثألانبا
ىلإراشيكانهو«مالعألاسرهفىلإئراقلاليحيوهف؛تاحفصركذنود

.تاحفصلاماقرأ



تافاسملا

عاونأو«ةدمعألاو«عقاوملاتاددحموحلطصملانيبةكورتملاتافاسملالكشت

قيسنتىلعلمعتثيح؛فاشكلاجارخإيفةيمهأاهريغوتافاشكلا

الإ؛ةبسانملااهنكامأيفاهعضوواهدوجولاحيفمدختسملاحيرتف؛تاحفصلا

سرهفيفف؛تافاسملابىنعتملاهنمددعدوجوةنيعلاتافاشكنيبرهظدقهنأ

مذ"باتكليفاوقلا كرتنودبتيبلالئاقةرشابماهيليو«ةيفاقلاتدرو"ىوحملا

:يلاتلالكشلابتءاجف؛امهنيبةفاسم

نبسابعلابوحش ,.2©")ع7)١ فنحألا

نمهخويشنعهاورامةسرهف"باتكسراهفلةبسنلابلاحلاكلذكو
ريخنبال"فراعملاعاونأوملعلابورضيفةفنصملانيواودلا دقف؛يليبشإلا

:يلاتلاوحنلاىلعنكامألاسرهفدرو
.71١56١85ءالهةيردنكسإلا

.78ديشرلاباببرقبءارمغلابفرعياهيفدجسم

.110729للةيردنكسإلارغث

ةيقفأةفاسمكرتبيصوتريياعملانأنيحيف؛داعبأوتافاسملةاعارمنود

رطسللانلقتنااملكاقمعرثكأيدعاصتلكشبةيعرفلالخادملالبقةغراف

دعبيلاتلارطسلايفأدبتفهسفنرطسلايفناكمدوجومدعلاحيف؛اههيلاتلا

.يعرفلالخدملاةفاسمنمرثكأةفاسمكرت

عبتيملنمكانهو يفكلذنمواهبةدحاوةيجهنم حبص"باتكسراهف"
يفىشعألا نمةفاسملاتفلتخا؛يدنشقلقلل"اشنالاةعانص ؛رخآىلإسرهف

امه١٠ةحفصيفدحجونيحيف9555ةحفصيففورحسمحةفاسمدجنف

.نييعابطنيطنبنعلقي

ا



ةعابطلا

ملف؛ةنيعلابتكتافاشكيفةيعابطلافورحلازييمتبةيانعلافعضرهظ

وه؛زييمتللةفلتخملافورحلاهسراهففتمدختساًادحاوًاباتكالإدحن

اداوسدشألايعابطلافرحلامدختسادقفيواهرلل"بيبطلابدأ"باتك

.هيفةسيئرلالحادملل

:درولاثملاليبسىلعف

41١١!1١١.«مدلا

.١4/4هلدبكلانيوكت

."١81,هنمركعلللاحطلاةيقنت

.71415«نايرشلامد

.51495«قورعلامد

,"789.غامدلا

ميقرتلاتامالع

يفةحضاوتافالتخاتدجو :يلياماهنم؛ميقرتلاتامالعمادختسا

باتكلاتافاشكيفاهيلعةلالدلاوتامالعلامادختسايفدارطالامدع-

ىلإ"ظحاملالئاسر"سرهفيفنوراهمالسلادبعدمعدقف؛دحاولا

'يلاتلاك"-"يواستلاةمالعمادختسا

تيبلا<ةبعكلا .مارحلا'

:دحن؛مارحلاتيبلاتحتثحبلادنعوء«تاحفصلاركذعم

-مارحلاتيبلا .ةبعكلا

داىلا



م

ركذعم رخآعقومفو«ةلاحإلاانه"-"بدريملهنأىنعميتاحفصلا
:دحين

-ةكب .ةكم

:دحبهيلإليحأاملعوجرلادنعو,تاحفصركذنودب

291١/85187ىرقلامأةكم ,7١

يفةدمعلا"باتكتافاشكفو قيشرنبال"هبادآورعشلانساحم

:اهنم؛مالعألاصيصختلةفلتخمميقرتتامالعتمدختسا؛يناوريقلا

.(ناورمدلاو)ةصفحوبأ

نبثراحلا ,29عتارمجلانم]ءبعك

ثيح؛فولأمريغناكاهنمدجوامو«ةطوقنملاةلصافلامادختساةردن-

لخدمقاحلإلثم؛تارقفلكشفعورفلابيترتةلاحيفًاساسأمدختست

يفامأ©"تاحفصماقرألركذنودرخخآيعرفلخدمب.يعرف سراهف

؛ءازجألانيبلصفللتمدختسادقف؛يرونيدلل"رابخألانويع"باتك

:لثم
4١5جدايحأ .19وال:8لو#”ج1١-55١:

098.ع.جاوا1١-54١جدحأ

:اهنم؛ةلصافلانعًاضوعةفلتخمميقرتتامالعوفورحمادختسا-

يفعقاوملاتاددحمنيبواولافرحمدختسا< باتككلذنمو؛سراهفلا

يفدروثيح؛يناربطلل"ريبكلامجعملا" :الثمراثآلاوثيداحألاسرهف

"0.ا1و51١1و١١ازووعهللايحبستحبصأاذإئناهمأاي

5رارك



لصفللواولاوةحفصلاوءزجلانيبلصفلل"-"ةطرشلاةمالعمادختسا

ثيح؛"رابخألانويع"باتكسراهفيفدرواماهنم؛رطسألاماقرأنيب
:لاثملاليبسىلعدرو

."9١9و517:1١-١1جيفقثلاةنيمدلانبا

؛رطسألاماقرأوتاحفصلاماقرأنيبلصفلل":"نيتطقنلاةمالعمادختسا

."رابخألانويع"باتكسراهفلقباسلالاثملايفدروامك

ماقرأنيب"«"ةلصافلاةمالعنعاضوع"-"ةطرشلاةمالعمادختساتح

يفعدبملا"باتكسراهفيفدجوامكلذنمو؛تاحفصلا "فيرصتلا

ونم"انهاهبداريالو سراهفيفاهتاذةقيرطلاتمدختساو."ىلإ

:الثم؛بتكلاسرهفيفدجنف؛يزارلاركبيبأل"جنلوقلا"باتك

748تسرهفلا ,"١9١90-١1ا/8-

يفامك؛ةلصافلانعاضوع"-"صقانلاو"+"دئازلايمالعمادختسا<<

يفةدمعلا"باتك درودقفيناوريقلاقيشرنبال"هبادآورعشلانساحم

سرهفيًفالثم :يليام؛لوادحجالبيلاتلالكشلاىلعءاجيذلا؛رعشلا
تاحفصلاتيبلالئاقتايبألاددعرحبلاةيفاقلاتيبلالوأ

"9م5+560؟8لاؤمسلا“+1١ ليوطلالولس نحنو

ةددحملاةحفصلايفنيتيبدوحو-انه-ىلوألا"+"ةمالعبدوصقملاو

.859مقرةدراولاةيناثلاةحفصلايفدحاوتيبدوروو578يهو؛لوألا

نمرثكأل؛حلطصملاروهظراركتنايبتل""*"برضلاةمالعتمدختسا-

دمحملعفاملثم؛امةمولعمىلإةراشاللوأءاهتاذةحفصلايف؛ةرم

تى



نأبةراشإللاهمدختساثيح"يلامألا"باتكلهتسرهفيفيعمصألا

رركتوأ"يلامألا"بحاصمهنعيورنيذلا؛ديناسألالاجرنملخدملا

.ةياورلايفًارارمهمسا

ءاطخألانمهولخوفاشكلاةقد

للقتوءفاشكلاللخىلإيدؤتبقاوعلمعلايفةقدلامدعوأءاطخأللو
ريغفتاحلطصمجردتوأ«ةئطاخعقاومىلإراشيدقف؛هنمةدافتسالانم

ريثككلذىرنو؛هتدعاسمنمًالدب؛ثحابلاتتشتىلإكلذيدؤيف؛اهنكامأ

:كلذنم؛ثارتلابتكتافاشكيف

باتكلمالعألاسرهفيفف؛هاغتبماهيفثحابلادجيالتاحفصىلإةلاحإلا-

:الثمدرو؛دربملل"لماكلا"

."118199١:(موزخمنبىلوم)دايز

دنعوكانهلخدملادحنالةروكذملاةحفصللعوجرلاوثحبلادنعو

"ةسانك"لخدمنعثحبللبيبحنبدمحمل"ربحمل"باتكنعمىلإعوحرلا

كلذكو«اهيلإراشملاةحفصلايفةمولعملادحنالنكامألاسرهفيفهيلإراشملا

بيطلاحفن"باتكيفةروكذملا«ةدالوىلإديلولايبأةلاسرنعثحبلادنع

لئاسرلاسرهففتدرويلا؛يناسملتلايرقملل"بيطرلاسلدنألانصغنم

:يلاتلالكشلاب

."9*.:4ةدالوىلإهلةلاسرنم:ديلولاوباءنوديزنبا

.هيلاراشملاعقوملاسيلو2709ةحفص؛ءزجوهحيحصلاو

:"ةبطرقةاضق"باتكلءارعشلاسرهفيفءاجو

, 5م91١" الغزال 

هد



.كانهًارثأاهلدحبالعوجرلادنعو

نيدلالالحل"روثأملابريسفتلايفروثنملاردلاثيداحأسرهف"يفامأ

/*يف"ىنفيامىلعىقبياماورثآ'ثيدحلادريالفيطويسلا امنإو717

,"9"م/#يفدرو

؛ةريثكةيعبطمءاطخأ"رهوجلانداعموبهذلاجورم"باتكسراهفيفو

,90١4"01717براقع:برقعو

يفاهدحنال .اهيلإراشملاتاحفصلا

سرهفيفدروو يفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم"باتكلمولعلا

:هدازيربكشاطل"مولعلاتاعوضوم
,"9هوه١:ةدروألاوةيعدألاملع

.ه١5:؟وهحيحصلاو

ىلعدرلاوةمامإلا"باتكلثيدحلاسرهفنو ةراشإ:يلاتلادرو"ةضفارلا

ةحفصيفتدجونيحف18ةحفصيف"ييفوختهللابأ"ثيدحدوحوىلإ
يفراشأو5 ”يعبضلاديبعنبءامسلانبةريوج"دوحجوىلإمالعألاسرهف
مالعألاسرهفراشأو977ةحفصيفتدحوثحبلادنعو14ةحفصيف

لخدمىلإبتاكلايناهفصألادامعلل"رصعلاةديرجورصقلاةديرخ"باتكل

ريغوهو"7777ةحفصيف"يدنجخلاتباثنبدمحمركبوبأ" .اهبدوجوم
يفراشأ؛"رئادلاكلفلا"باتكيفو ةيآلادوحوىلإةينآرقلاتايآلاسرهف

0ا



.774١وهحيحصلاو77١ةحفصف"هيفبيرالباتكلاكلذ" دروو

؛""١8صديهزلكنإ"يناربطلل"ريبكلامجعملا"باتكلثيداحألاسرهفيف

.١410"ةحفصحيحصلاو

فكلذنم؛ةئطاختالاحإوةيعبطمءاطخأدحاولاسرهفلامضيدق-

نمءارعشلاءامسأسرهف :يديزيلاهللادبعيبأل"يلامألا"باتك

,98/1١٠١"ىلجعلابلغال

ىلوألاةرقفلايف٠٠١ةحفصيفدوحوملا"يلجعلابلغألا"حيحصلاو

.دحاوباتكسراهفيفةثالثلابيلاسألامدختسي

نم؛تامولعملايففالتحخادجوفاشكلليئاهنلالكشلاديحوتةلاحيفو

نماهريغوةمدختسملاتامالعلاوزومرلاورصقلاولوطلاثيح تامولعملا

يعابطلاجارخإلاةيجهنميفدارطالامادعنايعيالاذهنأالإ.ةدعاسملا

ذحشوسلاحملاسنُأوسلاحاةجهب"باتكسراهفيفمدختسادقف؛ةدمعألاو

زيمتفدحوملايعابطلاطنبلامادختساو«دحاولادومعلاةيطمغ"سحاحهلاونهاذلا

يلهجهنمديحوتوحوضولاب ةمالعمدختساثيح؛تامالعلاوزومرلامادختسا

وأحلطصملاسبللاحيفساوقألامدختساو"رظنا"نعًاضوع"-"يواستلا

عمههباشت .هريغ

اىف



؛سراهفلايفاهقيبطتيغبنياهبملسمةيهيدبدعاوقكانه:لوقلاةصالخو

يفةدحاوةيجهنمعابتااههلوأنم؛دحاولاباتكلاةسرهفدنعةصاخبو

ىلعظحالملانأالإ.تافاشكللجارخإلاوفيشكتلا بتكتافاشكجارخإ

ةلق:ثارنلا نمءاجام.طقفتافاشكسمحتمرتلادقف؛اهبةيانعلا تايصوت

نمفاشكلاتاحفصليجحارخإلالكشلايفديحوتنمةيلودلاريياعملايف

طخلاحوضوو«ةيعابطفورحو«ميقرتتامالعوزومرولوادحوةدمعأ
دجنف؛اهبءاجامضعبلقيبطتلاتاحرديفتوافتدجوو.هريغويعابطلا

دارطالامدعل؛ديججارخإاذًافاشك4و«هجارخإيفدجديحجافاشك١

ىلعنيمئاقلاءامسأبايغو«جارحإلايف نمهولخو«فيشكتلا سرهف

.ةيراجلانيوانعلاوءسراهفلل

يفةدراولاةيلودلاريياعملانمهقيبطتنكمأامةفرعملةلواحمينو ىلعةلاسرلا
ءاجامعيمجقيبطتنكميالهنأنيبتيمالسإلايبرعلاثارتلابتكتافاشك

:اهمهأنم؛قبساميفتركُذ؛ةديدعبابسألًاقيقدًايلمعًاقيبطتريياعمنم

اهتعضوىلا؛بتكلانماهريغنعةفشكملاثارتلابتكصئاصخفاللتخا

يفةعبشملاةروكذملاقرطلايفءاحامقيبطتنأشبامأ.فيشكتلاريياعم

تالواحماهنوكل؛اضيأاهلاقفو؛ميوقتلانكميالفثارتلابتكفيشكت

يهو؛ةفلتخمتاهجودارفألبقنمةيئارتبتكللثمأفيشكتوحنًادوهحو
هنأىريبولسأو«ةفلتخمرظنةهجوفشكملكلف؛ةرمتسموةمئاقلازتال

.هقيبطتللضفألا

التاملسموتايهيدبساسأىلًعامئاقةنيعلابتكلميوقتلاناككلذل

:اهمهأنم؛ريياعماهنأىلعاهبذخألانمدبالو,فيشكتلايفاهلافغإنكمي

دبال



تافاشكنم/4١تنكمتدقو؛فشكملاباتكلاتاعوضوملةيطغتلاةيلومش

يفةزرابلاتاعوضوملالكبتطاحأثيح؛هقيقحتنمةئيعلا «فشكملاباتكلا

.ديفتسملالبقنماهنعلاؤسلاعقوتملاميهافملاتفشكو

هتاحلطصمليثمتنًمافاشك7١نكمتو باتكلاتاعوضومو.ميهافمل

تلمعو«اهيفسبلدوجولاحيفاهتزيمو«تاحلطصملاتحضوو«فشككملا

.ةنيعلانم١5/رادقعيرصقلاولوطلاثيحنم؛لخادملانيبنزاوتلاىلع

هنمةلقنأالإ؛هتغايصيفامئالم«تالاحإلالمتكمًافاشك٠١5دجوو

عماذهيفتفلتخادقو«هتعابطدنعةتباثةدحاوةيجهنمتمدختسا تءاحجام

.اهيلإريشتوةلاحإلانعربعتةدحاوةيجهنمعابتاثيحنم؛ةيلودلاريياعملاهب

.ةساردلاةنيعنم/5/لثمي؛يئاجملاهبيترتيفًاقيقدًافاشك١١5دجوو

ةحضومةحراشتامدقمعضونأشبريياعملايفءاجامًافاشك794ققحو

ةسمحتققحو«ةساردلاةنيعنم١9,0لثم؛همادختساوفاشكلالمعل

نمءاجاميطقفتافاشك جارخإةدوجنأشبتايصوت .اهرشنوتافاشكلا

ديحوتو«تافاشكلاجارخإبةيانعلاةلق:دادعألاوبسنلالالخنمحضاولاف

كلتزواجتتملثيح؛رشنلاوفيشكتلاىلعنيمئاقلالبقنماهتيجهنم

.ةسرهفلاتايساسأنمءاجاملقيبطتلاثيحنم؛فصنلابسنلا

نراقملاليلحتلا:رشعثلاث

ةنيعيفبتكلاةياهنتافاشكةسارددعب جئاتنىلإلصوتلاو«ةساردلا

اهنمديرُأ؛ىرخأةيئاصحإتايلمعلتانايبلاعاضخإىلإدمع؛ةيئاصحإ

ياكعبرممادختسابتاريغتملانيبتاقالعدوجوىدمةفرعم ؛لالقتسالل

:نمفلأتتلالقتساللياكعبرمرابتخاضورفثيح

ا



نيبةقالعدحوتال.[1,يرفصلاوأيمدعلاضرفلا- .نيريغتملا

نيبةقالعدحوت117ليدبلاضرفلا- .نيريغتملا
نمددعنيبةقالعدوجوحضتاف رودص:يهو؛ةساردلارصانع

ىلعنيمئاقلاوتافاشكلا .هجارخإوفاشكلليئاجهلابيترتلانيبو,فيشكتلا

«تافاشكللةيعوضوملاتالاحملانيبو«فاشكلاجارخإوتاحلطصملاةقدنيبو

رشنىلعنيمئاقلانيبو«يئاجهلااهبيترتو«ةينمزلااهلحارموءاهتايعونو
.اهتاحلطصمةقدوءاهتايمسمو«تافاشكلا

دوحونيبتف؛تاريغتملانيبطابترالالماعمدحوأةقالعلاةوقرادقمةفرعملو

رودصةيفيكوفيشكتلاىلعنيمئاقلانيبطسوتملانوديدرططابترا

جارخإلاويئاجهلابيتزللانيبو؛جارخإلاوتاحلطصملاةقدنيبو«تافاشكلا

يدرطلاطابترالاةوقرادقمنإثيح-.,559و٠0,45٠٠نيبحوارتي

ناكدحاولانًمابيرقمقرلاناكاملكفدحاومقرلاورفصلانيبحوارتي
نيبتاقالعلاةيقبامأ.هطابترافعضرفصلاىلإهجتااملكوءأيوقطابترالا
ممكلذل؛ء,ى.#9-ء,٠ع١نيبروصحمفيعضطابترااهنيبدحويفتاريغتملا

يفهبذخؤي اهليلحتل؛ىرخألاتاطابترالاوتاقالعلاتسرُدامنيب؛ةساردلا

.اهنيبطابترالاطاقنوءاهادمواهتيفيكةفرعموءاهدقنو

فيشكتلاىلعنيمئاقلاوتافاشكلارودص١.

نم-نيبتو ىلعنيمئاقلاوتافاشكلارودصنيبةقالعلاليلحتوةسارد

:يليام-امهنيبطابترالاةوقوفيشكتلا

لصتًماققحمًاباتك١17دوجو.أ ببسو؛ةنيعلانم/8»رادقعتافاشكلا

نمريثكلبقنمةيانعًوامامتهاكانهنأىلإعحجريةبسنلاكلتمجحربك

مو.



نم-ققحماف؛هفيشكتوثارتلاةساردبنيلغتشملا ىلعلمعي-نيلغتشملا

ففيشكتلانوكيو؛باتكلاقيقحت نماءزجةداعلا موقيف؛قيقحتلاكلذ

ةسرهفب-ًالثم-ققحماموقيالف؛ةدحاوَةََمْحُلامهنوكل؛اعمنيلمعلاب

دمعيدقامنيب؛ققحمهعضوبماقًالصفنمًافاشكدحنالوهققحيمباتك

ىلإةحاحلانودةسرهفلاىلإاهتجاحنوريبتكفيشكتىلإنوثحاب

بابسألوأءاهتسرهفةداعإلوأ:ةسرهفنودًاقباسةققحماهنوكل؛اهقيقحت
«بتكلابرودصلاةلصتمتافاشكةينامث)١0(لودجيفدجنف؛ىرخأ

.نوثحاباهعضوبماقاهنعةلصفنمىرخأتافاشكةعبسو

ىلعنيمئاقلاددحمريغرودصلالصتمًافشكمًاباتك١4دوجو.ب ءاهفيشكت

رشنيثيح؛ثارتلابتكسراهففدراورمأوهو؛ةنيعلانم207لثمي

بتكنمددع نمءاوس؛سرهفمثارتلا نموأءاهسفنرشنلارودلبق لبق

ىلعنيمئاقللديدحتنودتامظنموتائيهوأ«دارفأ فرعيالوءاهفيشكت

اموهو؛هفشكملوهجبلصفنمفاشكروهظردانلايفوءكلذببس

نم/0,5لثيءدحاولصفنمفاشكرهظثيح؛ليلحتلاجئاتنهتبثت

ىلعنيمئاقلاددحمريغةنيعلا .هفيشكت

ثيح؛ةيراحبناحللبقنمتعنصبتكلابةلصتمتافاشكةعبرأروهظ.ج

-ةيراجتلارشنلارودضعبأجلت بتكىلإًانايحأ ريغوةققحمةيثارت
اهبنيلماعءاضعألبقنماهفيشكتدعباهرشنةداعإبنوموقيف؛ةفشكم

نم/؟ىلإاهتبسنتلصوف؛ديدحتلابمهئامسألركذنود ملو«ةنيعلا

.ةيراجتناحللبقنمتفشكةلصفنمسراهف-هتاذ-لودجلايفرهظي

م91



ىلعنيمئاقلابةطبترمفاشكلارودصةقيرط.د فاشكلاناكنإف؛هفيشكت

ريغ؛«تافاشكلالصتموهفةيراحتناحلعضونموأنيققحملبقنمردص
ًالصتمهرودصلامتحاكانهفنيثحابعنصنمناكنإامأ.اهنعلصفنم

باتكلانًعالصفنمو .فشكملا

قبسامصخلي)١7(لودجلاو :ماقرألاوبسنلاب

 

١1م



اهجارخإوتافاشكلاتاحلطصمةقد.؟

اهجارخإوتافاشكلاتاحلطصمةقدنيبةقالعلاليلحتوةساردنم-نيبت

:يليام-اهنيباميفاهطابتراو

/55,0لكشًيايبسنةمئالمتاحلطصمهلجارخإلاديجًافاشك77دوجو.

ةقديفًايبسنامئالم؛هحارخإيفًادحديجافاشك49و«ةساردلاةنيعنم

يفادجديًجافاشك١7و«ةنيعلانم774,لثمب؛هتاحلطصم اذهجارخإ

تافاشكلاددعلصوو«ةنيعلانم7٠١,5لكشيةقيقدتاحلطصم

غلبنيحيف؛ةنيعلانم١١/لكشيًافاشك؟4اهتاحلطصميفةمئالملا
مجحنم١1,5/لثمتطقف؟تاحلطصملاوجارخإلاةقيقدتافاشكلاددع

/تاحلطصملاوجارخإلاةفيعضتافاشكلاددعغلبو«ةنيعلا لثمتتافاشك

نم57 .ةنيعلا

يفتاحلطصملاةقدبجارخإلاةقدطبترت.ب يفًاقيقدناكاذإف؛فاشكلا

اقيقدًافاشكدحنالف؛هتاحلطصميفقيقد-ًاضيأ-وهفهجارخإىوتسم

يفحيحصسكعلاو؛هتاحلطصمةقديفًافيعض«هجارخإيف ىوتسم
.جارخاإلايففعضنمهلباقياموء«تاحلطصملاةقدففعضلا

ءاهتاحلطصميففعضعمءادجديججارخإبزيمتتتافاشكدوجوردني.ج

كلذكردنيو؛طقف١/رادقمبليلحتلايفرهظثيح؛حيحصسكعلاو

يفاهنمدجوثيح؛تاحلطصملايفةقدعمفيعضجارخإبتافاشكرشن

.فشكمباتكيئمنمطقفنيتنثاةنيعلا

ىلعبلاغلا.د ةدوجعمءايبسناهتاحلطصمةمءالمثازتلابتكتافاشك

.ةنيعلامجحنم7/8,لثميءًافاشك77اهنمدجوثيح؛جارخإلاف

مام



 
تافاشكلاجارخإويئاجهللابيترتلا.”

ةيفيكو«تافاشكلايئاجهلابيترتلانيبةقالعلاليلحتوةساردنم-نيبت

هبيترتيفًاقيقدًافاشكههرهظهجارخإيفًادحديحًافاشك١/نم.أ

//لثكي«بيتزتلاديجافاشك5١و«ةنيعلامجحنملثمي«يئاجمهلا

نم/0,5لثمب؛يئاجهلاهبيترتيففيعضطقفدحاوفاشكو«ةنيعلانم

طقفتافاشك4بيترتلاوجارخإلاةقيقدتافاشكلاددعغلبو.ةنيعلا

قيقد/0,5لثمبيءدحاوافاشكدحوامنيبةنيعلامجحنم/07لثمت

.بيترتلاديججارخإلا

ا



ءًافاشك8اهددعغلبثيح؛جارخإلاةديجتافاشكلاةيبلاغنأنيبتو

يًفاقيقدًافاشك4اهنمرهظةنيعلانم/44,هلثمب ًافاشك7وبيتزلا

دجوو«بيتزتلاوجارخِإلاديحجةنيعلامجحنم/5417لثمي«بيتزتلاديح

قيقددحاوفاشك بيتزا

تافاشكلاددعغلبو«بيترتلاةفيعضبتكةئالثوءافاشك”/و«يئاجملا

تافاشك4اهنيبنمناك؛ةنيعلانم/10لثميءًافاشك54جارخإلاةفيعض

١١و77لثمب«بيتزتلاديجًافاشك4١و:/4,5لثمتيئاجهلابيتزنلاةقيقد

.ةنيعلانم/5,5لثك,«يئاحملابيتزلافيعضافاشك

؛هبيترتيفًاقيقدناكاذإف؛ناطباتمفاشكلاجارخإودادعإلايفةدوحلانأ.ب

وهف يفحيحصسكعلاو؛جارخإلاىوتسميفديج-ًاضيأ- ىوتسم

يففعضلا افاشكدجبالف؛جارخإلايففعضنمهبحاصامو«بيتزلا
.يئاجهلاهبيترتفًافيعض«هجارخإيًفاقيقد

يففعضاهلباقييئاجهلااهبيترتبتافاشكلايعضاولبقنمةيانعرهظتدق.ج

ةعست)١59(لودجلايفدحنثيح؛رشانلالبقنمفاشكللجارخإلا

نم/4,5لثمتيئاجهلابيتزنلايفةفيعض«جارخإلايفةقيقدتافاشك

.ةنيعلا

يفبلاغلا.د صرحثازتلابتكتافاشك يفاهرشنىلعواهيلعنيمئاقلا

ديجلكشباهميدقت .اماعونلوبقمو

قبسامصخلي)١5(لوددلاو :ماقرألاوبسنلاب

-م06-



 
اهجارخإوتافاشكلليئاجهلابيتزنلانيبةقالعلا)١5(لودح

؛تافاشكلايفةيساسأرصانعنيبيوقطبارتدجويالقبساملةصالخو

لعلو؛يئاجهلاهبيترتوهجارخإو.هتاحلطصمةقدو«فيشكتلاةيلومش:اهنم

يفببسلا عضوىلعةمئاقلاتاهجلافالتخاىلإدوعيكلذ مدعو«تافاشكلا

نيرشانلامازتلاةلقلوهيلعريستنيعمدحاوجهنمب-اهسفنيه-اهمازتلا

لبمعبنيمئاقلامزلتةريسيدعاوققفو؛تافاشكجارخاإب ىلعتافاشكلا

مدع-انه-يسيئرلاببسلانوكيدقو«ةننقمتافاشكجارخالاهحاهتنا

.طبارتمويوقفاشكروهظيفمكحتتةتباثريياعمدوجو نمرفاوتملاف
جورحخللتاداهتجالاوتالواحملانمةعومجمبةليصحالإوهامتافاشكلا

ثحابلاةجاحدسيفاشكب .هلمدختسملاو

م1



رداصملاوشماوهلا
راد:توريب.رقصدمحأقيقحت.نييبلاطلالتاقم.جرفلاوبأ«يناهبصألا.

.(ف)ص.ه١٠5-«ةفرعملا

ةعجارم«دحاولادبعىفطصمقيقحت.ىوهملامذ.نيدلالامج«يزوجلانبا.

.77ص.ها/١8«ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.يلازغلادمحم

هبيرغرسفوهطبض.لاعفألاولاوقألاننسيفلامعلازنك.ناهربلاءيروفلا.

:بلح.اقسلاتوفصهحاتفموهسراهفعضووهححص؛ينايحيركب

49ص:5١ج.ها917١«يمالسإلاثازنلاةبتكم

.دمحأ,ناكلخنبا. ؛سابعناسحإقيقحت.نامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو

.ىسومنيدلازعويضاقلادادوسراهفلاعنص ١7878-ءرداص:توريب

.477ص.ه0

.رهاوجلالاوحأيفرئاخذلابخن.يراجنسلادعاسنبا«ينافكألانبا.

.ص88١.ه١15٠09«بتكلاملاع:توريب.[يلمركلاساتسنأبألاقيقحت]

قيقحت.مالسإلالودىلعليذلايفمالكلازيجو.نيدلاسمش؛يواخسلا.
«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.يميطنخلادمحأو«يناتسرحلاماصعو,فورعمراشب

.5551ص::ج.اها1١

بتكملا:توريب.ءاملعلانمةنحلقيقحت.ةكئالملاةلاسر.ءالعلاوبأ«يرعملا.

.م917١-ءرشنلاوعيزوتلوةعابطلليراجتلا .790ص

هيشاوحقلعوهطبضوهلمدق.قورفلاباتك.لالهوبأ,ءيركسعلا.

ميلسدمحأهسراهفو .ه١©41١8«سربسورج:[نانبل]سلبارط.يصمامحلا
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117

.١5

15

/ا١.

يفءانغتسالا.فسوي«يطرقلا .ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعم
.91417١ص.ه١141١1«ةيميتنباراد:ضايرلا.ةملاوسلاهللادبعقيقحت

.يلونةاحبةساردوقيقحت.يئاوقلاةفرعمبيفاولا.نيدلاباهش«يسلدنألا

نبدمحممامإلاةعماج«يملعلاسلجملا:ضايرلا .ه١4١14«ةيمالسإلادوعس

رابخأ:ةرونملاةنيدملاخيراتفاشك.دمحميمظندمحموديمحلادبعءنسح

ص.ها١4١19«يئارماسلامساقميدقت.يريمنلاةبشنبرمعل"ةرونملاةنيدملا

١5.

ناسحإقيقحت.بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن.يرقملا«يناسملتلا

.8١1؟ص.ها784١«ءرداصراد:توريب.سابع

جرخوهصوصنققح.دابعلاريخيدهيفداعملاداز.ميقنبا«ةيزوجلا
.رداجلابيدأدمحمةسرهف؛طوؤنرألارداقلادبعوبيعشهيلعقلعوهثيداحأ

.77١ص:1جاها01/«ةلاسرلاةسسؤم:توريب

.مهريغونييفوكلانييرصبلانمنييوحنلاءاملعلاخيرات.لضفملاءدمحمنبا.

.ميركلادبعدلاخقيفحت.ةبسحملاةمدقملاحرش.رهاط«ذاشبابنبا

رادةبتكم:تيوكلا .5094ص:7ج.م191١/ا/١91/5-«ةبورعلا

راد:ةرهاقلا.ئطاشلاتنبقيقحت.نارفغلاةلاسر.ءالعلاوبأ«يرعملا

.0١9ص.ها١ا١٠7.فراعملا

م94
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ناسحإهققح.راطقألاربيفراطعملاضورلا.معنملادبعنبا؛يريمحلا

.2.5378716ص.ها192١©«نانبلةبتكم:توريب.سابع

دمحم«باهولادبعدمحمنيمأقيقحت.برعلاناسل.دمحم«روظنمنبا

«يبرعلاخيراتلاةسسؤم«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب.يديبعلاقداصلا

ه١ .97١ص:5١ج.اه118١-

لئابقتاغالبنمراتخملايفصاوخلابدأ.يلعنبنيسحلا«يبرغملاريزولا٠

يدان:ضايرلا.رساجلادمحدادعإ.اهمايأواهباسنأواهرابخأوبرعلا

.ه١14٠٠«يبدألاضايرلا .21501١51١ص

.مالسإلاوةيلهاجلايفبرعلاراعشأةرهمج.باطنلايبأنبدمحمءيشرقلا

يلعدمحمقيقحت 171١١.ص:7ج.ها1.5١.يمشاحملا 217٠٠١

.قامقدنبالراصمألادّمعةطساولراصتنالاباتكنكامألاومالعألاةسرهف

بتكملا:توريب هص.ه١-.1٠«يراجتلا

سرهفه١4٠14:؛توريبراد:توريب.ءالخبلا.ورمع,ظحاجلا .صاخشألا

اهققدواهسراهفعضو.رهوجلانداعموبهذلاجورم.يلع؛«يدوعسملا

.ها1917١«سلدنألاراد:توريب.رغاددعسأفسوياهطبضو

عمجب:قشمد.يسلبارطلادحبأقيقحتوعمج.حبانلارجز.ءالعلاوبأ«يرعملا.

.807١ص.ها1465«ءةيبرعلاةغللا

.يروبلاهللادبعقيقحت.ةيبرعلاراعشألايفةيدعسلاةركذتلا.دمحم«يديبعلا

.79:37ص.ءارعشلاسرهف.م١98١«باتكللةيبرعلارادلا:سنوت«ايبيل

-94-
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ءايحإرادبقيقحتلابتكمدادعإ.يناغألاباتك.جرفلاوبأ«يناهبصألا

ص١17:جم.ه١4١8«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب.يبرعلاثازنلا

١335.ا

وأحدملابمامإلاهيفملكتنميفمدلارحبباتك.فسوي«يداهلادبعنبا

509«ةيارلاراد:ضايرلا.سابعنبهللايصوقيلعتوقيقحت.مذلاب ص.ه١

08.

عاقبلاوةنكمألاءامسأىلععالطالادصارم.نيدلايفص«قحلادبعنبا

مال .8:1١6ص.هاا/ع-١

.١"٠ص.قباسلاردصملا.يدوعسملا

هيلعقلعوهققح.ةضفارلاىلعدرلاوةمامإلاباتك.ميعنوبأ«يناهبصألا

.ه١4١8؛مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.يهيقفلايلعهثيداحأجرحأو

.مالعألاسرهف
فيناتسجسلادوادابأيرحآلاديبعيبأتالاؤس.دوادوبأ«يناتسجسلا

ةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.يرمعلايلعدمحمقيقحتوةسارد.ليدعتلاوحرجلا

.387ص.”ج.ه1965١«ةيمالسإلا

.2318431839(829١2/ص.قباسلاردصملا.يرعملا

.قباسلاردصملا .مالعألاسرهف

كلا قلعتيامىلعمالكلايفماّمنلاقئادح.دمحأ«ينابكو دبعقيقحت.ماّمحلاب

.54703771417ص.ها١5٠05«ةينميلارادلا:ءاعنص.يشبحلادمحمهللا

تا,-
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زكرم:ضايرلا.ضايفركاشقيقحت.لاومألاباتك.ديمح,هيوجنزنبا
لاجرسرهف:7ج.ه١5٠05«ةيمالسإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلململا

.باتكلالاجرسرهف«فنصملاخويش

:بلح.يمامحدومحميحبصةمجرتوقيقحت.جنلوقلا.ركبوبأ«يزارلا

ةيبرتللةيبرعلاةمظنملا«يبرعلايملعلاثارتلادهعمءبلحةعماج ةفاقثلاو

دهعم؛مولعلاو .7؟5ا/2.5ههص.ها١4٠.7«ةيبرعلاتاطوطخملا

.577ص.قباسلاردصملا.يريمحلا

.يكميلعدومحمقيقحت.يلطسقلاجاردنباناويد.جاردنباءيلطسقلا...

ص.ها١54١«يمالسإلابتكملا«يناثلآهللادبعنبيلعةقفنىلع:قشمد

هومهما

.قباسلاردصملا.ينافكألانبا

زكرم:ضايرلا.يريسعنزيرمقيقحت.بيبطلابدأ.قاحسإ«يواهرلا

مالعألافاشك.ه5١141١«ةيمالسإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلملا

.١”هص:تاحلطصملاو

دبعقيلعتوقيقحت.برعلاباسنأةرهمج.مزحنبا«يسلدنألا نوراهمالسلا

.585ص.ها59/8؛فراعملاراد:ةرهاقلا.

نمهخويشنعهاورامةسرهف.ريخنبا«يليبشإلا يفةفنصملانيواودلا

ىلعاهتلباقمواهعبطواهخسنىلعفقو.فراعملاعاونأوملعلابورض
ةرابرنايلخ«نيديزةرادقةكشسنرفلايروكسألاةنازحخيفظوفحملصأ

.هالهص.ها599١«,ةديدجلاقافآلاراد:توريب.هوغرط

.هه75"صا:5١ج.قباسلاردصملا.يروفلا.

م99
بتكفيشكت١م ١جثارتلا
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.47١ص.مالعألاسرهف«قباسلاردصملا.يدوعسملا

.هص.تايآلاسرهف:١١ج.قباسلاردصملا.روظنمنبا

.يرعملا .قباسلاردصملا.نارفغلاةلاسر .ه99ص

هللادبعقيقحتوةسارد.صاوغلاةردنمصاوخلابيذهت.دمحمءروظنمنبا

.737هص.اه١14١٠١«يفاقثلاةكميدان:ةكم.يتاكربلا

يبأدمحمهيلعقلعوهلوصأبهضراع.بدألاوةغللايفلماكلا.دمحم«دربملا.ه.

.[ه١]05١+؛عبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا.ةتاحشديسلا«ميهاربإلضفلا

.7737ص:4ج

.48ص.قباسلاردصملا.يسلدنألا.

ردصملا. ١.ه8ص.قباسلا

.فص.قباسلاردصملا.يناهفصألا.

هالهبغنألانبدمحمنيدلانئاصيدادغبلالاعنلاةخخيشم.ديشرلا«يرذنملا.

:دادغب.فورعمراشب«فورعميحانقيقحت.ما-1١١ا/4,ه"ه89-

.7صاها56«يقارعلايملعلاعمجملا

.”117ص.ها717/9١ءرداصراد:توريب.يبوقعيلاخيرات.دمحأ؛«يبوقعيلا.

دبعهلمدقوهققح.راذتعالاووفعلاباتك.ماقرلاءيرصبلا. يبأسودقلا

«رشندلاوةفاقثلاةرادإ(ةيمالسإإلادوعسنبادمحممامإلاةعماج:ضايرلا.حلاص

."”#5”ا/لص.ه١

راد:ثوريب.يعمصألاداوحلادبعدمحمةسرهف.يلامألا.يلعوبأ«ىلاقلا.

.2189010/7ص.جمال.[م199.2١ه١١١5]«يبرعلاباتكلا

#7
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بيبحلادمحم.ةيسلدنألارابخألايفةيسدنسلاللحلا.دمحمءجارسلاريزولا.

.7:39465جم.اه8.06١١14٠015-«يمالسإلابرغلاراد:توريب.ةليهلا

..روشاعلاركاشقيقحت.نسحلاحيبقتوحيبقلانيسحت.كلملادبع«يبلاعثلا.

سرهفءرعشلاسرهف.ه١0٠15١«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغب

.مالعألا

دبعدمحمهيلعقلعو :رصميبونجلاميلقإلا.يطسبلاميهاربإهعجارو«داوحلا

."59ص.ه1/1١«ةفاقثللةماعلاةرادإلا,يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو

.ملسمحيحصدئاوفبملعملالامكإنمنامإلا.ىسومنبضايع«يبصحيلا

راد:ضايرلا.طاوشدمحمنبنيسحلاقيقحت .ص1١٠.ها511١«نطولا

ديناسملسرهفممجعمفارطألاةفرعم.,فارشألاةفحت.فسوي«يزملا

عيمجلةيملعةعوسوم:مهنعةاورلاوةباحصلا حاحصلاةتسلابتكلاثيداحأ

]يابع..نيدلافرشدمصلادبعهيلعقلعوهححص. (ةميقلارادلا:[عدنهملا

.ىنكلاسرهف.ه5-147١

.يفاوقلاسرهف.قباسلاردصملا.يزوجلانبا

يفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاورامةسرهف.ريحنبا«يليبشإلا

ىلعاهتلباقمواهعبطواهخسنىلعفقو.فراعملاعاونأوملعلابورض

ةرابرنايلخ«نيديزةرادقةكشسنرفلايروكسألاةنازحخيفظوفحملصأ

.ها/هص.ها949١,ةديدجلاقافآلاراد:توريب.هوغرط

ردصملا.يواهرلا. .3١هص.قباسلا

"ضف



ةبتكم:ةرهاقلا.نوراهمالسلادبعقيقحت.ظحاحلالئاسر.ورمع«ظحاحلا5

.؟ج.ه84١١«يخناخلا

”. .نازقرقدمحمقيقحت.هبادآورعشلانساحميفةدمعلا.قيشرنبا«يناوريقلا

.اها515١«ةفرعملاراد:توريب .١8١21١١817ص

68.[ذاعطلأ,8.0ل1ههدقسم.120عائتطع,اطعثلا01:ثذ0110م810

8001401هسا>ءقملتعدلك.200.هل.آممل0ه0601:8:2ععذلاعت»ى«؟

[لاتإالال.1980,م.60-6

«يبرعلاباتكلاراد:ةرهاقلا.رابخألانويعباتك.ةبيتقنبا«يرونيدلا.8

.١7ص:؛جم.ها١؟549-4

ديحبادبعيدمحهثيداحأجرحوهققح.ريبكلامجعملا.مساقلاوبأ«يناربطلا٠

.جماه.ها14.84١«ةينيدلانوتشلاوفاقوألاةرازو:ةرهاقلا.يفلسلا

.45١ص:راثآلاوثيداحألاسرهف

. ص١59 . .قباسلاردصملا.يرونيدلا ؛جم .١

.١78ص.قباسلاردصملا.يزارلا.,؟

,. .4١١8ص.هبادآورعشلانساحميفةدمعلا.قيشرنبا«يناوريقلا

.799ص:14ج.مالعألاسرهف.قباسلاردصملا.دربملا4

.قباسلاردصملا.يناسملتلا.ه .7١9ص:4ج

.دمحم«نئيشخلا1 .يرايبألاميهاربإقيقحت.ةبطرقةاضق باتكلاراد:ةرهاقلا

.١735ص.ه١4٠٠١ينانبللاباتكلاراد:توريب«يرصملا

. يفروثنملاردلاثيداحأسرهف.رمعءيورمعلا نيدلالالخروثأملابريسفتلا

.يطويسلا ملاعراد:ضايرلا .4ص.ه١154٠08؛بتكلا

.١7ص.قباسلاردصملا.يدوعسملا8

مغ
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تاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم.دمحأهدازيربكشاط

.١58ص:7ج.ه١4٠.ةيملعلابتكلاراد:توريب.مولعلا

هيلعقلعوهققح.ةضفارلاىلعدرلاوةمامإلاباتك.ميعنوبأ؛يناهبصألا..

١4١5ءمكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.يهيقفلايلعهثيداحأجرحخأو

.”95ص:ثيدحلاسرهف.ه

«شونرذآشاترذآهققح.رصعلاةديرجورصقلاةديرخ.دامعلا«يناهبصألا

.ىيحيجاحلانبيناليجلا«يوطملادمحم«يقوزرملادمحمهيلعدازوهحقن

.مالعألاسرهف.ج4.ه797١-١791«رشنللةيسنوتلارادلا:سنوت

هلمدق.رئاسلالثملاىلعرئادلاكلفلا.نيدلازنع,ديدحلايبأنبا هققحو

.ه١5٠15«يعافرلاراد:ضايرلا.ةناطبيودبءيفوحلادمحأهيلعقلعو

.ةينآرقلاتايآلاسرهف

.قباسلاردصملا.يناربطلا .ثيداحألاسرهف

.هللادبعيبأءيديزيلا ةغلورابخأوىرخأراعشأوثارماهيفيلامألاباتك

١هص.ه517١/«ةينامثعلافراعملاةرئاد:عدنهلا]نكدلادابآرديح.اهريغو

-#م96-





سداسلالصفلا
فيشكتلاىلعنومئاقلا





سداسلالصفلا

ىلعنومنئاقلا فيشكتلا
يفثحبلابةريدجلارومألانم ببسةفرعمةلواحمثارتلابتكفيشكت

امعومجبفصنىلإةفشكملابتكلاددعلصيملف؛بتكلافيشكتيفصقنلا

اباتك775.نمطقفًافشكمًاباتك4١.يأ؛ًابيرقتلثميوهفءرشن

.اروشنم

:يليام-بتكلليلعفلاصحفلاوةدهاشملالالخنم-رهظدقو

.ةيئارتبتكنمفشكامفيشكتيفراركتوةداعإدوحو١.

.دحاولاباتكللفيشكتلابيلاسأيفنيابتوفالتحادوجو.؟

ىرخأتافاشكىلإتفيضأوةفشكمبتكنمتذخأتافاشكدوجو.*

عمباتكلاسفنل .رشنلارادوققحملافالتخا

.ءازجألاددعتملادحاولاباتكللءازجأنودءازجأيفتافاشكدوجو.:

ىلعنيمئاقلافالتخاىلإهلككلذعجرأو نيمئاقلافالتخاوأ,هقيقحت

.اهبمهتيانعوتافاشكلاةيمهأبمهكاردإومهيعوةجردو«هرشنىلع

نمناك؛هيلعو ىلعنيمئاقلابةصاخةساردءارجإيرورضلا «فيشكتلا

«ةيريخو«ةيراحتو؛ةيموكحريغو«ةيموكحىرخأتاهجو«دارفأنمرشنلاو

يفةيمهأتلذبىلادوهجلارداصمةفرعملف؛اهريغو لكةيانعةجردديدحت

ىلعمهصرحوءاهتيمهأبمهكاردإىدمةفرعموءفيشكتلابمهماهسإو؛مهنم

بتكنمهوققحوأ.هورشناملييذت ىلععالطالاو«تافاشكلابثارتلا

ةيثارتلابتكلاةسرهفنعمهضعبفوزعبابسأةفرعمل؛مهنمةئفرظنتاهجو

.اهورشنوأءاهوققحيلا

م



ةيثارتلابتكلارشنىلعنومئاقلا:ًالوأ
فنّص ردصملانولكشيتائفتسىلإثارتلابتكرشنىلعنومئاقلا

:يهو؛يلعفلارشنلاوأءيداملاليومتلابءاوس؛بتكلارشنلسيئرلا
لمعللءاوس؛ةيصخشلامهتقفنىلعبتكلارشنباوماقصاخشأ:دارفأ١.

.ىرخأفادهألوأ«يراجتلاحبرللوأ«يريخلا

رشنبتمهسأيلاةيموكحلاتاهجلا:ةيموكحتائيه. تارازولاك؛بتكلا

داعييلابتكلااهنمضتفنصدقو«ةلودللةعباتلاتارادإلاوتاسسوملاو

ةهجلبقنماهليساسألارادصإلاناكو«ةدحاوةهجنمرثكأنماهرشن

دقنيفلادتعالانازيم"باتك:لثم؛ةيموكح نيدلاسمشل"لاحرلا

ةماعلاةسائرلاهترشنثيح؛يواجبلادمحميلعقيقحتنموهو«يبهذلا

[ه3١-8ةنسلضايرلابداشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإل

.توريببةفرعملارادكلذكو

امبتكلانم:ةيراحترود. حبرلاضارغألةيراجتلارشنلاروداهترشن
.ةرحاتملاو

لودنمةقثبنمةيميلقإتامظنماهتحرخأواهترشنّيلابتكلا:ةيريختاهج.

لالخنم؛همعدو«ملعلارشنىلعلمعتةيريختاهجوأ«دارفأةعومجمنم
رشنلاهعيرعحري؛ةدمتعمتاسسؤموتاعربتوفاقوأ ءانبوءبتكلا

ةينامثعلافراعملاةرئادلثم؛ىرحخأةيريختالاحمو«ةيميلعتلاتاسسوملا

].دنحلابنكدلادابآرديحب

لودنمةقثبنمةيميلقإتامظنماهتجرحأواهترشنيلابتكلا:تامظنم.

ةيبزللةيبرعلاةمظنملالثم؛ةدمتعمةسسؤملظتحت؛اعملمعتةفلتخم

#ص ا



نماهعبتيامو«مولعلاوةفاقثلاو ؛ةيبرعلاتاطوطخملادهعم:لثم؛دهاعم

تاساردزكرم:لثم؛زكارمو«قشمدبةيبرعلاةغللاعمجم:لثمتاعمجبو

ءايحإوتامجعمللةماعلاةرادإلا:لثم؛تارادإو«توريببةيبرعلاةدحولا

.ثارتلا

اليلابتكلا:ددحمريغ.5 "ةفسالفلاةعراصمباتك":لثم؛اهرشانفرعي

١795ةنسلراتخمدمحمريهسقيلعتوميدقتوقيقحتنموهو؛يناتسرهشلل'
.ه

-هوفشكاموهورشنامديدحتوتائفلاكلترصحلالخنم-نيبتيو مايق
رشنبةيراجتلارودلا نمربكألاءزجلافيشكتو غلبثيح؛لككةعومجملا

نماهبيصن نماهبيصنغلبو8١/رشنلا دوهحاهيليوءابيرقت/079فيشكتلا
تاهجلانيبةيقابلابسنلاتعزوو١5,7/اهردقغلابلاةيموكحلاتائيملا

.ةليئضبسنبىرخألا

اباتك١4/8غلبًايراجتةروشنملابتكلاددعنأنيبتةنيعلالالخنمو

؛ةدودحمدوهجاهلناكدّقفىرخألاتاهجلاامأ«ةنيعلامجحنم/074لكشت

نمددعلبقنم    .كلذحضوي)٠١(لودجلاو«ةيريخلاتاهجلاودارفألا
فشلا



 

رشنىلعنيمئاقلاءاصحإجئاتنقفتتو ةساردلاةنيعلبتكلاتافاشك

رشنىلعنيمئاقلاءاصحإجئاتنعم يلكلاةساردلاعمتجميفبتكلاتافاشك

مجحنم/04ةيراجتلارشنلارودهترشنامبيصنغلبثيحهنمفشكملاو

امرادقمغلبو2/١9هردقبيصنبةيموكحلاتائيملااهيلتوةنيعلا هترشن

ناكفدارفألاامأ«ةنيعلامجحنم/7ةيريخلاتاهجلاو«/*تامظنملا

نممهبيصن       .بسنلاودادعألابكلذحضوي)7١(لودحلاوءطقف١,5/رشنلا

بتكلاةياهنتافاشكرشنىلعنومئاقلا)١١(لودح

ساس



امةنراقمو«ضعبعماهضعبدادعألاةنراقمو«يلاتلالودمجلاىلإرظنلابو

يفبسنلاربكأدعييذلاو«ةيراجتلارشنلارودهتمدق ءاهنممدقامعومجم

«عباطملاوءرشنلاىلعنيمئاقلاصرحةلقىلعلديام-ماعلكشب-رهظي

عومجمغلبثيح؛ةيئارتلابتكللتافاشكعضوىلعةيراحتلارشنلارودو

//1500لثكي«هترشنًاباتك414١نيبنمباتك١١0/8ةيثازتلااهبتكنمفشكام

ةيمهأكردترشنرودوعباطموةرشانتاهجدوجونممغرلاىلعف؛طقفاهنم

   .دودحم-ةصاخبثارتلابتكرشنوعبطيف-اهماهسإنأالإ؛تافاشكلا

ةفشكملاريغوةفشكملاةيثارتلابتكلارشنىلعنومئاقلا)١١(لودج

تافاشكلارشنلاحبيفاهنملكدوهحنايبدعبو«ةفشكمريغوةفشكم

ىلعنيمئاقلاةساردوةفرعميرورضلانمناك«ثارتلابتكل ىلعفيشكتلا

.صوصخلاهجو

مم



ىلعنومئاقلا:ًايناث فيشكتلا
ةحردحيضوتلو؛ثارتلابتكةسرهفبةيانعلاىدمةفرعمودوهجلاديدحتل

-ًالوأ-ةراشإلانمدبال«نيثحابلاونيققحمالبقنم؛سراهفلاعنصيفنيابتلا
ركذامك-ةعوبطملاةيثارتلابتكلابلغأفتافاشكلادادعإبموقينمنأىلإ

ةحفصىلعحضاووددحملكشبكلذرهظيالثيح؛فورعمريغً-اقباس
نم؛ةفلتخملامئاوقلالالخنم؛بتكلانعثحبلادنعمثنمو«ناونعلا

نمالإكلذةفرعمىنستيال«.ةساردلارداصم عوبطملاىلععالطالالالخ

فاضي«نيسرهفملانمريثكاهلفغييلا,تاظوحلملادنبنمضهركذوأ؛هسفن

.مهنملكلنيققحملافالتخاعمءىرخأبتكبدحاولاباتكلالييذتكلذىلإ

ىلعةساردلاهذهيفةثحابلاتصرحتانايبلايفصقنلااذهءوضيفو

عاطتسملاردقةيفاوتانايبليجستوثارتلابتكنمهعمجمتامصحف

:ىلإةعومجملاتمسقف؛فيشكتلابنيمئاقلانعةيلوؤسملانايبديدحتةصاخبو

دوجوعم,ددحمريغاريخأو«ةيراجتىرخأو«ةيموكحةنحجو,ثحابو«ققحم
ناونعلاةحفصىلعددحملكشبركذيملنإ-فاشكلاةبسنيفكشوسابتلا

ةبسنىلإدمعسابتلالاضفلو.ققحملاسيلورشانلانوكينأنكمملانمف-

لمعلطورشدوحولكلذو؛نيققحماىلإسراهفلا عضواهنيبنم؛قيقحتلا
رثكأدوجوةلاحفو-كلذبمهنمددعمازتلامدعنممغرلاىلع-سراهفلا
ىلإدمعفيشكتلاىلعنيمئاقلاديدحتو؛امهيلكلةسرهفلاتبسنققحمنم

:يه؛فيشكتلاىلعنيمئاقلالثمتتائفسمحىلإاهميسقت

ءاهتساردو؛ةطوطخمللةفلتخملاخسنلانيبةنراقملاىلعنومئاقلا:نوققحم١.

اهبءانتعالاوءاهحيحصتو فتافاشكلادوحوةلاحيو.اهسراهفعضوو
تفنص؛ءازحأللنيققحملاعونتعم؛ةددعتملاباتكلاءازجأنمءزحلكةياهن
ىلعنيمئاقلانايبيفتنودف؛ققحملاةيلوئسمنماهتافاشكنأىلعبتكلا

ربعلا"باتك:كلذىلعلاثم"نوققحملا"دنبتحتءاصحإلادنعفيشكتلا
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ه«42١ءرجلادجنملانيدلاحالصققح؛يهذلافيلأت"ربغنمربحيف

رشنلاوتاعوبطملاةرئادهترشنوء7ءزجلاققحديسداؤفو؛باتكلانم
.ءازجأهيفه١١518-5865ةنستيوكلاب

.نيققحملاريغنمتافاشكلاوسراهفلاعضووعنصىلعنومئاقلا:نوثحاب.

نمةعومجم:ةيموكحناجل. ريغةيموكحةهجلاةبوسنمدارفألا «دارفألاةددحم

بلمعلالحادبوأ«ناونعلاةحفصىلعتركذو ."ةئيه"وأ"ةنحل"

.ةيراحتةهجلةبوسنمدارفألانمةعومجم:ةيراحتناحل.

ىلعةنحلوأثحابوأققحمنعتامولعميأركذتاليلابتكلا:ددحمريغ.

.ةمهبمتانايبدروتىلابتكلاكلذكوءاهباتكتايطنيبوأاهناونعةحفص

ىلعةيئاصحإلاةيلمعلاءارجإدنعو ددعديدحتنكمأةنيعلاةعومجم

ىلعنيمئاقلابسنو يفةرادصلانولثمبنيققحملانأرهظفيشكتلا ةعانص

/2/.ققحملاقيرطنعةفشكملابتكلاةبسنلكشتثيحبتكلاتافاشك

عضونعلوئسملافرعيالبتكلانم07,5و«بتكلاعومحبنم
الوةحارص-ناونعلاةحفصىلعركذيملوددحيملثيحاهبتافاشكلا

  .بسنلاودادعألاكلت(17)لودجلاحضويو«باتكلالخاد-ًانمض

 

-مه



ثارتلابتكنمةساردلاعمتجميفيشكتلاىلعنيمئاقلانيبةنراقملابو

وهققحملانأحضتاًاباتك7٠٠١ةغلابلاةنيعلاواباتك774غلابلا لوئسملا
نعلوألا نم71079,4لثمتءاباتك١١75غلبثيح؛تافاشكلادوحو

لودجلاو«ةنيعلابتكنم7/8لثمتًاباتك7١وءفشكملايلكلاعمتجما

:كلذحضوي)7١154(

   

 

ةيثارتلابتكلاةياهنفيشكتىلعنومئاقلا)١4(لودح
نأنيبتةنيعلاتانايبعقاونمفيشكتلاىلعنيمئاقلاةساردلالخنم

وهققحملا امددعغلبثيح؛بتكلاتافاشكةعانصنعلوألالوئسملا

نم7/87لثمتءاباتك157هفشك ربكألاةبسنلايهو؛ةفشكملابتكلاعومجم
نميقبامو نيبعزومبسنلا نم/07,هو«ةيقبتملاتائفلا فرعيالبتكلا

عضونعلوئسملا ناونعلاةحفصىلعركذيملوددحيملثيح؛اهبتافاشكلا

غلبففيشكتلايفرودنيثحابللناكو«باتكلالخاد-انمضالوةحارص-
نمةفشكملابتكلاددع ناكو«يلكلاعومجملانم/07,5لثميو٠١مهلبق

م



ملنيحيفءطقفناحل4اهددعغلبثيح؛؛فيشكتلانم/7ناجللابيصن

رودكانهنكي اهيفتائيهلل

نيققحمنمدارفأللنأفشكملاةساردلاعمتجملالخنمنيبتامك

ةيموكحلاتاهجللناكامك؛ثارتلاءايحإيفادوهجنيرشانونيثحابو

”14١اهددعغلبثيح؛لقأبسنبتناكنإو؛دوهجةيموكحلاريغو

.ًابيرقت7١5,8رادقع؛اباتك

:دارفألا:نملكراودأةيلاتلاروطسلانيبتليلحتلاوحيضوتلانمديزملو

يف؛ةيراجتلارودلاو«ةيريخلاتاهجلاو«تامظنملاو«ةيموكحلاتاهجلاو
نم؛هفيشكتوثارتلاةمدخ ةيبيرقتتاءاصحإوجذامنءاطعإلالح

دارفألا١.
لثمبءاباتك١١54ًافشكمهرشنبوأهقيقحتبدارفألالفكتامعومحبغلب

نم“410,0ًابيرقت ىلإدمًعاباتك١71اهنم؛ةفشكملابتكلا هفيشكت

اولفكتامعومجبغلبو«ةفشكملاةساردلابتكنم/87لثمي«نوثحابونوققحم
فشك؛اباتك9417هرشنب بردقيوءطقف4ابيرقتلثميءاباتك؟+اهنم

.ةيثارتلابتكلانمفشكامعومحجمنم6

نمديزمءاطعإلو نيثحابونيققحمنم-دارفألاماهسإنعحيضوتلا

ه٠/اهمجحغلب؛ةيئاوشعةنيعتريتخابتكلافيشكتنأشيف-نيرشانو

ةيبيرقتروصميدقتلكلذو؛مهنم77١لثمبءاثحابوًاققحم715نيبنم

ثازنلاةمدخيفعابمهلنمم؛نيثحابلاونيققحملانمةسرهفلابةينعمجذامنل

ضرغلاو«ةقيرطنمرثكأبةرمنمرثكألمهماهسإرركنوأ«هتسرهفوهقيقحتو

سا



رادقماهالخنمفشتسي؛بسحفةيبيرقتةروصءاطعإ-انه-

ىلعمهصرحو«مهمازتلا .مهنملكهفشكامةبسنةفرعمو«فيشكتلا

.اهبمهضعبمازتلامدعبابسأنعثحبلاو

يفتوافتدوحوحضتا)١0(لودجلاةساردنمو دارفألاةيانعةحرد

-نيثحابونيسرادونيققحمنم- عومجمغلبثيح؛ثارتلابتكةسرهفب

يقدروام 1لثمبءاباتك؟/.8اهنمفشك؛ًاباتك04بتكنملودجلا
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ىلعنيمئاقلادارفألادوهحلجذامن)١5(لودج فيشكتلا

:يليامهصحفتولودجلاةساردنمرهظو

نيبتافاشكلادوجوىلعصرحلايفدارفألانيبتوافتدوحو.أ مازتلالا

.همدعو

اوماقيلا؛ةيثارتلابتكلابلغأيف؛تافاشكلاعنصبدارفألانمددعمازتلا.ب

:لثم؛اهقيقحتوأاهتساردب

-هفشكاملدعمغلبف؛بتكلافيشكتبنبعيذلا؛نوراهمالسلادبع-

هتساردبماقامبلغأفشكهنأ:يأ/90,8-هبلغتشااملةبسنلاب

دلحبيفيرهزألاروصنميبأل"ةغللابيذهت"سراهفعنصدقف«هقيقحتو

سراهفعضوكلذكوءزاحرألاوراعشألاوةيوغللاداوملالمش؛محخض

#41



"وحنلا"باتكسراهفو«هديسنبال"صصخملا"باتكلزاحرألاوراعشألا

.ريثكهريغو«مزحنبال"برعلاباسنأ"سراهفو«هيوبيسل
نًمافشكمًاباتكنيرشعيوحتاهدحوةيثارتلابتكللةساردلاةمئاقو

.ةعنص

هلنيسرادلاو«ثازنلاةمدخًادهاجنوراهمالسلادبعلواحدقو

نعاهبجورخلاو؛لبقنمةفورعمنكتملتافاشكراكتباب؛هيفنيثحابلاو
.فولأملا

ةثيدحلاةيملعلاتاهاحتالانإ"نوراهمالسلادبعلوقينأشلااذهيفو

ملعلاديفيامىلعرثعتل؛ةرملارثإةرملااهبلقتوءزونكلاثحبتنألواحت
ديقتلانود؛هتسرهفيفًاصاخًاجهنمباتكلكلنأوءيراضحلاخيراتلاو

ّيلا:يأ-ةميدقلاةيديلقتلاقرطلايهو؛سراهفللةفولأملاةماعلاقرطلاب

نمءىراقلانيكمتلالإتعضوامسراهفلانإذإ-سمألابةثيدحتناك

.7"عافتنالاةياغباتكلابعفتنينأ

ىلعلمتشملاةراضحلاسرهفو«ةغالبلاونايبلاسرهفنم"نييبتلاونايبلا"
.ةيميلعتلاوةيقلخلاوةيلاملاوةيسايسلاوةيعامتجالابرعلامظن

باتكلهعنصام-تقولاكلذيف-فولأملانعهبجرحاممناكو

دهاوشلاسرهفعضونملوأهنوكىلإنوراهمالسلادبعريشيو
دهاوشةسرهفلدئارلوأنوكأنأبيزازتعاعمينإو"هلوقب؛ةيبرعلا

.:0750
0هديسنبالصصخملاسراهفنمو«سراف
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نم؛ميهافملافشكينألواح-تافاشكللرصاعملاموهفملاب-هنأالإ

عضومهسفنعضوثيح(؛ديفتسملااهنعثحبيدق؛تاحلطصملالح

؛ثحابلااهنعلأسيدقيلاميهافملالكجرخأف؛بتكلاكلتيفثحابلا

اهنعربعو .اهيلعةلالدللسراهفاطعضوو؛تاحلطصمع.

هللعجالإباتكقيقحتىلإدمعيمليذلا؛سابعناسحإ- ءاوس؛سراهف
نمباتك١1دجنةمئاقلالالخنمف؛نورخآاهبماقوأءاهعنصبوهماق

ةبسنتغلبف؛نورخآامهتسرهفبماق؛نيباتكادعاميفاهلكاهسرهفهقيقحت

تافاشكلادوحوىلعهصرحةدشل289,4اهققحبتكنمهفشكام

.اهققحلاةيئارتلابتكلالكيف

دمحملاثمأ؛اهعنصبمهمازتلامدعو«تافاشكلابرحآددعةيانعفعض.ج

.ميهاربإلضفلاوبأدمحموءركاشدمحمدومحمو«ديمحلادبعنيدلايبحم

نعثحبلادنعو ىدلتافاشكلاعنصبةيانعلاةلقوتوافتلابابسأ

مهئارآو«هوبتكامىلععالطالاوةساردلالالخنمو؛اهبمهمازتلاو«ضعبلا

مهملعنيبتمهراكفأو ىلعاوصرحيملمهنأالإءاهتيمهأب اميفاهدوجو

.ةيئارتبتكنمهرشنىلعنوموقيوأ«هنوسرديوأ«هنوققحي
دحأوهو-ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمةلوقميفرهظتكلذفمهتجحو

اهدحوةساردلاةمئاقنيبهلف؛ثارتلابتكقيقحتوةساردبنيينعملاونيرثكملا

ملاع؛ديسداؤفهلأسنيح-اباتك” نعةيرصملابتكلارادبتاطوطحملا

نيقرشتسملاةراشإ:انهئيعي-اقرشتسمرشعةسمخحلجأنمأ":لاقف؛ببسلا



نبال"نايعألاتايفو"لثم؛اهققحبتكلسراهفعنصهنأملعلاعم

حرش"باتكو«ماشهنبال"ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةريس"و«ناكلح

."كلامنباةيفلأىلإكلاسلاجهانمىمسملا:كلامنباةيفلألينومشألا

نعباتكلاشتافيهتذمالتدحأىرينأهركدقفركاشدمحمدومحمامأ

يئغتالاهنكل؛باتكلازونكنعفشكتسراهفلانأىريوهف؛هسراهفقيرط

ةسرهفةرورضةئفلاكلترتملكلذلو؛«هتياهنىلإهيفذخألاو,هتءارقنع
.سراهفباهبتكتليذاهنأعمبتكلا

تافاشكلاةيمهأىدمثارتلابتكبنيلغتشملاةقرعماذهنمصلختسيو

باتكلاةءارقىلإثحابلاعفدىلعمهلبقنمةقئافةيانعوصرحكانهنأالإ

تامولعملفغتدقوةينأتمةءارقحيتتالتافاشكلانأةجحبهرخآىلإهلوأنم

.ةصحافلاةءارقلالالخنمالإرفوتتال

ةيموكحلاتائيهلا."

يبرعلانيملاعلايف«تاعماجلاوةيملعلاسلاجملاوتائيهلانمددعضهني

؛ثارتلابتكفيشكتيفرودب«ةيملعلااهتاهاحجتاواهتفيظومكحب؛يمالسإلاو

نمو«يمالسإلاويبدألاعباطلاتاذ؛اهدهاعمواهماسقأواهتايلكلالخنم

دبعل"ةنازخلاديلقإ"سراهفنمدجواممدقأنمو؛ةيملعلااهزكارملالخ

؛يدادغبلل"بدألاةنازخ"يفةدراولابتكلاسرهفوهو؛يتوكحارلازيزعلا
.©ه741١ةنسرشُنو«دنهلابباجنبلاةعماجتاعوبطمنموهو

ةرهاقلاةعماجهتسرهفوثارتلارشنبةينعملاةيبرعلاتائيهلامدقأنمو

فقارشتسالاجهانمب.اهتاعوبطمترثأتيلا(اقباسلوألاداؤفةعماح)

غ4



نمريثكدوحولكلذو؛قيقحتلا يفسيردتللنيبدتنملانيقرشتسملا يفةعماجلا

نمىلوألاةلحرملا .2”كلذدعبرتفاهطاشننأالإاهسيسأت
نبالو«يدادغبلانالطبنباللئاسرسمحهتردصأامنيبنمناكو

.ه51١/ةنسنيفلوؤملامحارتوءناوضر
؛ايلعلادهاعملاوتايلكلاوتاعماجلاماهسإنمربكألابيصنلاناكدقو

يفةصاخبو؛ةيملعلاثاحبألاوتاساردلاقيرطنعةيملعلااهسلاجملالخنم

دوجوىلعاهيفصرحيلا«ةيمالسإلاوةيبدألاةيبرعلاتايلكلاوماسقألا

دنعسراهفلا ثاحبألاوتاساردلاهذهنأالإ«هتساردويثارتباتكقيقحت

؛اهنمرشنوردنامالإ؛ةيلاحلاةساردلاقاطننمضلضدتالوةروشنمريغ

ةقفنىلعءاوس .افشكًماباتك9هددعغلابلانيثحابلاةقفنىلعوأ«ةعماجلا

جارخإيفروديبرعلاملاعلايفةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاتارازولو

؛ًاباتكه١تارازولاهترشنامعومجبغلبثيح(؛ةيثارتلابتكللتافاشكلا

ةفشكملابتكلاددعحضوي)١5(لودملاو؛ًافشكمًاباتك88اهنمدحو

بتكنمةفشكملاريغو اهبتنتعاَيلاثارتلا فدهلاو؛فاقوألاتارازو

؛تارازولاةيانعلجذامتوروصءاطعإً-اقباسركذامك-رصحلانم

نمضتيملو؛ثارتلابتكفيشكتب؛اهنمةيمالسإلانوؤشلابةينعملاةصاخو

:لثم؛ةمئاقلايفةفشكملامعأاهلرهظيملىلاتاهجلاييرقتلاءاصحإلا

.ضايرلا«طابرلا«يبظوبأ

هتفشكاملمحبنم758,4فيشكتبتمهسأدقدادغبنأنيبتف

يتأيو«فيشكتلابةينعملاوءلودجلابةروكذملالودلايففاقوألاتارازو

«ةرهاقلافءفاقوألاتارازولةبسنلاب7١5,8تفشكثيح؛تيوكلااهدعب

"غم



نعفشكملامجحنمطقف727,5بتمهسأيلاتوريباريخأو«ةحودلاو

:فاقوألاتارازوقيرط

 
يففاقوألاتارازودوهج)١7(لودح ثارتلابتكفيشكت

عم-ةيفاقثلانوؤشلابةينعملاتارازولاامأ دقف-اهتايمسمفالتخا

اهنمفشًكاباتك١هتجرخأامعومجمناكف؛ثارتلابتكرشنبتنتعا

ةماعلاةيرصملاةئيحلابيصنناكدقو7يلاوحلثميءاباتك07

ها/لصأنمفشكماباتك717رصميفةفاقثلاةرازونمةقثبنملاباتكلل

يفجردأاباتك نمجذامنماهسإ(17)لودححضويو؛ثازتلابتكةمئاق
لودلايفةفاقثلاتارازو :ةيبرعلا

-م45-



 

ةيبرعلالودلايفةفاقثلاتارازودوهج)1١07(لودح
ةسرهفبةفاقثلاتارازوةيانعنأ(77)و)١5١7(لودجلانمصلختسنو

امعومجمنم5١/يلاوحتغلببتكلا بردقملاةيموكحلاتارازولاهتردصأ

يفنيبتوءاباتك8 رصملنأرصحلاءانثأ ةيانعدعتو؛اهنمربكألابيصنلا

ءاباتك”4اهردقغلابلافاقوألاتارازوةيانعنمريثكبرثكأةفاقثلاتارازو

721١لثب .ًابيرقت

ةسائرلثم؛ةيموكحىرخأتاهجدجوتةقباسلاتارازولاىلإةفاضإلابو
فةينيدلانوؤشلاوةيعرشلامكاحملا ةيثارتبتكةثالثترشنّيلا؛ةحودلا

.ةفشكماهتحرخأ ةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلاو

ثيحةيدوعسلابداشرإلاو ةسائرلاوءفشكماهنم5ًايئارتًاباتك١5تحجرخأ
امعومجبغلبف؛طقففشكمدحاوباتكترشنبابشلاةياعرلةماعلا

غلبف؛ًاباتك4لصأنمًاباتك9+١ةيموكحلاتائيطلاوتارازولاهتفشك

عا



١هردقغلابلافشكملاثحبلاعمتجمنم/5,7١4وءاهنم/57يلاوح 47٠

.ًاباتك

نمةيموكحلاتاهجلاصرحةحرديففالتحخادجوي:لوقلاةصالخو

هتفشكامعومجمغلبدقف؛ةيثارتلااهبتكلسراهفعنصىلعتارادإوتارازو

تارازوو«ةيموكحلاتارازولاهتفشكامعومجمبنم١5/فاقوألاتارازو

نأساسأىلع-تاعماجلاهتمدقامباسحانلزاجنإو5١/«يلاوحةفاقثلا

دقف-ةروشنمريغاهنوكلبتكنمهتحرخأامةقيقحلثمياليصحملاددعلا

يفكلذبنوكتو«/275يلاوحاهماهسإغلب ثيحنم؛ةيناثلاةبترملا ةيانع

.سراهفلابتارازولا

ةيوغللاعماجملاوتامظنملا."

ثيح؛ثارتلابتكقيقحتوةسارديفرودةيبرعلاةيملعلاعماجملل

17-اهبصاخءزجيفةدوجوملا-ةيثارتلابتكللةساردلاةمئاقتنمضت

اهنمفشكامعومجمناكو«ةيبرعلاةيوغللاعماجملالبقنمتجرأءاباتك

لدياذهو؛اهنم٠+غلبًاباتك كانهنكتملهنأىلع ةسرهفبةيفاكةيانع

نم-نيمئاقلامزلتبتكلا ةيبرعلاةغللايصاصتخاونيثحابلاونيسرمتملا

نمةاناعموءاهيلإةجاحرثكألامهو؛اهلسراهفعنصىلع-اهيفنيعلاضلاو

.اهدوحومدع

باقباسفورعملا؛قشمدبةيبرعلاةغللاعمجمهحرخأامعومجبغلبو

ةيقبلةبسنلابربكألاوهو؛ًاباتك5٠يلاوحبتكنم"يبرعلايملعلاعمجملا'

امعومجمنم/1758يلاوحًاباتك١"فشكهنأالإ؛عماخما .هردصأ

-"غ4-



ةيبرعلاةغللاةمدخيفةرهاقلابةيبرعلاةغللاعمجمبدوهجنممغرلاىلعو

:ةياغللةدودحمتلظهتسرهفوثارنلارشنيفهدوهحجنأالإاهبضوهنلاو
لكماهسإحضوي)١8(لودجلاو ةمئاقتدصرثيح؛ةدحىلععمجم

:اهنمروشنملانمفشكامةيئازنلابتكلا

 

ثارتلابتكفيشكتيفةيبرعلاةيوغللاعماجملادوهج)١8(لودحج

دهعملالخنم؛مولعلاوةفاقثلاوةيبزتللةيبرعلاةمظنملاتجرأدقو

4يلاوحاهنمفشكملالثمي؛١؛اهنمفشًكاباتك5(ةيبرعلاتاطوطحملا

غلابلا«ةيملعلاعماجملاوتامظنملالالخنم؛ةروشنملابتكلاددعيلامجإنم

ه1فيشكتلالاحيفتامظنملاوتائيهلاماهسإيلامجإغلبفاباتك7اهردق

.ةفشكملاةيثارتلابتكلاعومجمنم27,5بردقي؛ًاباتك

اهصرحةلقةيبرعلاتامظنملادوهجللةعباتملاوصحفلالالخنمحضاولاو

؛ةيثارتبتكنمهرشنتامو«تاقيقحتوتاساردنمهجرختامفيشكتىلع
دهعملثم؛دهاعمنماهعبتيامو؛مولعلاوةفاقثلاوةيبزرتللةيبرعلاةمظنملااهنم

ددعيلامجإنم١/يلاوحهتفشكاملدعمغلبثيح؛ةيبرعلاتاطوطحملا

غ9



نم؛ةروشنملابتكلا .ًاباتك.٠7اهردقغلابلا؛ةيملعلاعماجملاوتامظنملالالخ
/49لدعم؛ًاباتك؟/ةيوغللاةيملعلاعماجلاهتفشكامعومحبغلبو ءابيرقت

لاحبيفتامظنملاوتائيهلاماهسإيلامجإغلبف؛رشنامعومجمنم617,7لثعو

نم/7,5بردقي؛ًاباتكه١فيشكتلا .ةفشككملاةيثارتلابتكلاعومجم

لمحبنمًابيرقت٠//نأنيبتةيئاصحإلالوادجللليلحتلالالخنمو

نعرشنتبتكلا مجحلثعو«نييراجتنيرشانونيعباطقيرط اهنمفشكملا
جئاتنعمتامولعملاهذهقفتتوةفشكملاةساردلابتكعومجمنم5

.ركذلاةقباس-ىرصملادمحمةسارد بر

ةيراجتلارشنلاروذوعباطملا.:

قشمدلثم؛ةيبرعلادالبلايفةعابطلالوخددهعلئاوأيف«عباطلاناك

ريثكزيتثيح؛بتكلافيشكتبماقنممهنمو«رشانلارودبموقيةرهاقلاو

ىلعلمعلاو«ثارتلابتكبديدشلامهفغشبلئاوألانيعباطلانم اهئايحإ

.اهرشنواهفيشكتوأءاهعبطب

عنصةمهمرشنلارودضعبتذخأرضاحلاتقولايفو نم؛تافاشكلا

نع-حضتادقف؛اهعمةنواعتموأءرودلاكلتلحادتائيهوناجللالخ

نمنيصتخملالاؤسقيرط اذهيفرشنلارودعمنيلماعتملاوةغللاوبدألاءاملع

يف«ةئيدحلارشنلارودضعبةداعنمنأ-نأشلا ىلعديازتملابلطلاةلاح

نيفورعملاريغملعلاةبلطدحألهتمدحخمدنستنأ«ةيئارتلابتكلانمباتك

ىلعرادلادمعتمث«هرخآيفسراهفلاعضوبمايقللهدهجرجأتستوابلاغ

ضعبأجلتدقوءوزعنودهرشن نمةنحىلإعينصلااذهلاثمأوزعىلإرودلا
.اهسفنرادلافارشإوأ«نيثحابلانمقيرفوأ«ةذتاسألا

»هيا



ةحفصىلًعارهاظهارنامكلذنمو ًالدبركذينأك؛امهبموأناونعلا
نمنينثا"مسالانع نمف,"داضلاءاملع مجعم"باتكيفتادهاشملا
قيقحتنم.فيشكتلاىلعنيمئاقلاتانايبنمهولخيومحلاتوقايل"نادلبلا

تامولعملاكلتتركذامنإو«ناونعلاةحفصىلعهفالخوميدقتوأ؛ةسرهفو

قيرطنعاهحيحصتوءاهحيقنتةداعإىلإريشتهتمدقمتايطنيبةمهبم

.داضلاءاملعنمةعومجم

-فدهبءاوس؛تافاشكببتكلالييذتتاهجلاكلتنمددعطرتشيدقو

ىلعلوصحلاو؛باتكلايفثحبلاليهست ءارغإو«يداملابسكللوأ«ةمولعملا

.هعبطتامءانتقاليرتشملا

يفرشنلاوعبطلارودمامتهاىدمحضويماعرشؤمصالختسالو
اهرودلجذامنترصختافاشكجارخإ ثارتلارشنلاحبيفاهتاماهسإ

-بتكللةسرهفلاةيلوئسمنعرظنلافرصب-ًايئاوشعتريتما غلبدقو

امعوجنمًايرقت1/76لعبهءاتكه5ترشنرشنراد"6اهددع

ىدمةفرعملكلذو؛ًاباتك459١اهددعغلابلاةيراجتلارشنلارودهترشن
دوجوىلعصرحلا .تافاشكلا

يفاهماهسإنايبعم«جذامنلاكلت-هلالخنم-حضتي)١5(لودجلاو

امبسنديدحتوءفيشكتلاورشنلالاح امرادقمو«هترشنامىلإهتفشك

رودللفشكملايلكلاعومجماىلإةبسنلابةدحىلعرادلكلبقنمفشك
:75لاةيراجتلا
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رداصرادماهسإيتأيمث«ًابيرقت/0,7ىلإامهاتبسنتلصوثيح
اباتك١٠اهلرهظثيح؛توريبب .اروشنماباتك4لصأنمًافشكم

نمفراعملارادنأنيبت-ركذلاةقباسلا-يرصملادمحمةساردةعجارمب

مث«يلحلايبابلاىسيعةعبطموةبتكماهيليو«ةيئارتلابتكللًارشنرودلارثكأ
كلتتقفتادقو؛©ةيبرعلابتكلاءايحإراد هيلإتلصوتامعمةجيتنلا

.ةيلاحلاةساردلا

ريغلوديفنوملسماهبماقدوهجتدحوةقباسلادوهجلاىلإةفاضإلابو

يفاهدوروراركتلاهرصحواهبةيانعلايرورضلانمناكدنهلالثم؛ةيمالسإ
دحوثيح(«هتمدقامعةركفءاطعإلو«ةساردلليمالسإلاثارتلابتكةمئاق

ىلإنيعاسلاويمالسإلايبرعلاثازنلابنيينعملانماهبنيملسملانمريبكددع

.هفيشكتوهتساردوهرشن

لالخنمكلذو؛اهبهرشنمتاموءاهتاماهسإرصحي)7١0(لودجللاو

ىلإ,ةدحىلعةهجلكهتفشكامبسنوءاهنمفشكملالدعمنيبيو«ماقرألا

فراعملارادماهسإنأنيبتف؛ةروصحملاةيمالسإلاتاهجلاهتفشكامعومجم

لكهيليو«تاهجلاكلتهتفشكاملمحبنم26,غلبدقدنهلابةينامثعلا

تاهجلاةيقبامأ7١١,514بتمهسأثيح؛ةيفلسلارادلاو«ةميقلارادلانم

.هبمهسأاملمحبنم74,54بتمهسأدقف

مها
بتكفيشكتم ١جثارتلا



/1و(دنهلا)ةيفلسلارادلا

سوار
(دنهلا)ةيملعلارادلا

 
ثارتلابتكبةينعملاةيمالسإلاتاهجلا(0”7)لودج

اهرشنوءاهجارخإقرطو«ثازنلابتكةيجهنمنمقبساملكلةجينو
نمناكلحارمببتكلاتافاشكترم؛اهنماهولخنوأءاطتافاشكعضوو

.تاونسلاكلتلالخاهريفوتبةيانعلاىدمةفرعملاهتسارديرورضلا

:يليامىلإرشنلاتاونسقفولحارملاكلتحضوي(؟١)لودملاو

-مهم-
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لت|اعا<مد

بتكرشنلحارمل فشكملاريغوفشكملاثارتلا

جرخنةيثازتلابتكللرشنلاوةعابطلاتاونسرصحوةساردلالخنمو
:يلاتلاروصتلاب

بتكللسراهفدوحوَبنعُيملا- يفةصاخبو؛ماعلكشبةيثارتلا تاونسلا
يفةعابطلالوخدلىلوألا يفيفتكاامنإو؛ةيمالسإلاةيبرعلالودلا بلاغلا

ه٠١١ةنسنمو؛هلوصفوهباوبأوباتكلاثحابملةزجوممئاوقداريإب

ريغاهعيمج؛ًاباتك71ةعوبطملابتكلاددعغلبه15/86١ةنسةياهنىلإو

؛ها777ىلإه785١نمتاونسلانيبامسراهفللةردانرداوبترهظ-

يفقئادحلاونويعلا"باتكسرهفثيح ةنس"قئاقحلارابخأ 01745

دمحمعضوكلذكو حيحصحاتفم"يداقوتلافيرشلا يف"يراخبلا

لاثمألاوةيوغللاتاملكلاسرههفكانهو209ها118#ةنسلوبنتسإ

يفهارنامو(0"2ه11١ةرشن"يريرحلاتاماقم"باتكلةيبرعلا ةرشن

ركبيبأل"نآرقلاججح"باتكله٠ .علاطلا"باتكو©يزارلا

باتكو.27ه57١*8ةنسيوفدالل"ديعصلاءابحجبءامسألعماجلاديعسلا

"9ه8907١ةنسيكزدمحأقيقحتنم؛ظحاجلل"كولملاقالخأيفجاتلا"

م5.



؛اباتك١١9نيبنًمابيرقت:بتكةعبسةبقحلاكلتيفسرهفامزواجيالو

ةقحلملاةمئاقلايففشكمباتكيأدريملاه١*47ىلإه74١نمو

.ةساردلاب

ذنم؛دارطابةعوبطملابتكلادادعأتدادزا- ددعدادزاو«ةعابطلاروهظ

ىلإ١١847نمتاونسلايفةفشكملابتكلالدعمناكدقف؛اهنمفشكملا

ىلإلصوه١6٠ىلإ١8417نمتاونسلايفوءابيرقت/9,8ه5

يفتغلبامنيب٠ /44اها١ا4و١1/١نيبامةطسوتملااهلحارم

ه74850١و141نيياموءابيرقت7/47ه174١وااهنيياموءاييرقت

تالدعمضافخنادرمو؛//١0يلاوحاه١+944١و١8941نيبو

وهاممتابتكملانمريثكءافتكال؛ةروكذملاةريخألاتاونسلايففيشكتلا

ةقبسملامهتفرعملو«ةيثارتلابتكللةةقباستارشننماقبسماهيدلدوحوم

.ليدعتوأةفاضإنوداهرشنوءاهرشنةداعإراركتب

نيمئاقلاوءرشنلاتاونسعبتتو«ثارتلابتكةمئاقةعجارملالخنمو

ىلع نمرثكألةروشنملاوةعوبطملابتكلانمديدعلارهظ,ءفيشكتلا ؛ةرم

نيرشاننمامنإو؛طقفيلصألااهرشاننعةرداصتاعبطلكشىلعتسيل

يرصملادمحمةساردعماذهيفقفتاوءكلذكةديدجتاعبطاهنأىلعنيفلتخم

تاءاصحإلالخنمحضوتثيح؛رصميفثارتلابتكيرشانويققحمنع

ريغوةققحملاءاوس؛ثارتلابتكرشنةداعإبفتكيملو«راركتلاكلذةقيقد

نمرثكألةفشكملابتكلانمديدعلاثارتلابتكةمئاقيفرهظامنإو«ةققحملا

ىلعوأ«ةفلتخملاتاهجلانيبقيسنتوأ«نواعتدوحومدعىلعلديامم«ةرم

م59



تحتوهاموهفيشكتوهرشنمتامممالعإلالقألا فيشكتلاثيحنم؛دادعإلا

.دهجلارركتيالىتحرشنلاو

كلتةساردلو تلوانت؛هيلإةحاحلاوأءراركتلاةدئافىدمةفرعموةرهاظلا

نمرثكألةفشكملابتكلانمددعنيبةنراقمةيلاتلاتاحفصلا نايبتل؛ةرم

.فالتحالاوهبشلاهحوأ

م59



ةرمنمرثكألفيشكتلا
نمنيعوندوجوحضتاةرمنمرثكألةفشكملابتكلاةساردقيرطنع

:امه؛فيشكتللراركتلا

نيققحمونيرشانلبقنم؛ةرمنمرثكألةفشكملابتكلانمريبكددعدوجو١.
عم؛ةهباشتمتاعبطالإيهام-اهتقيقحيف-اهنأالإ«نيفلتخمنيفشكمو

.فشكملاوققحملاورشانلافالتحا

قيقحتنموهو؛يسلدنألامزحنبال"برعلاباسنأةرهمج"باتكًالثمف

يفةروشنملاةثلاثلاةعبطلااهنم؛ةعبطنمرثكأهلءنوراهمالسلادبعقيلعتو

رادلبقنمةرهاقلا يفاعماردصنيأزجيفعقيوهوه١181١ةنسفراعملا

«ةينآرقلاتايآلا«مالعألا:يهو؛ةحفصا/يفًافاشك١هلودحاودلجب

طبض«عضاوملاونادلبلاءبتكلا«زاحرألا«لاثمألاءراعشألاءثيداحألا

.ةماعلافراعملاءبرعلامايأ«برعلامانصأ«مالعألا

ماقو«ه407١ةئسهسفنباتكلاتوريببةيملعلابتكلارادترشنو

.رشانلافرشاإبءاملعلانمةنحلهمالعأطبضوهتعجارك.

سراهفومالعألاسرهفلقنمتهنأبدحونيتعبطلانيبةنراقملادنعو

.هيلإرشيملوكلذركذيملو؛نوراهمالسلادبعنعنكامألاونادلبلا
نمرثكألرشنيذلا؛يلاقلايلعيبأل"يلامألا"باتكو لبقنمةرم

رادويبرعلاباتكلارادوءثيدحلارادو«قافآلارادلثم؛ةفلتخمرشنرود

؛دحاوباتك-ةقيقحلايف-هنأالإ«نيفلتخمنيعجارمءامسأبو«ةيرصملابتكلا

نم؛كلذىلإةراشإنودلصألاقبطتاعبطعبط .م917١“ةعبطلصأ

م



ةبتكمهترشنيذلا"رهاوجلالاوحأيفرئاحذلابخن"باتككلذكو

جرخيملهيفرمألانأدجو؛ه4.95١ةنسبتكلاملاعوءهه١4١١ةنسنانبل

 تافاشكلاجارخإةقيرطيففالتحاعم«لصألاقبطتاعبطهنوكنع

ثيح؛اهعبطو .تاحفصلاىلإةراشإلاتاودأوتاحلطصملاتدحوت اذكهو

بتكنمديدعلاكانهف ىلع؛ًاراركتوًارارماهفيشكتواهقيقحتداعييلا؛ثازتلا

.تافاشكنودبثارتلابتكيثلثنمرثكأدوجونممغرلا

؛ةفلتخمتاهجودارفألبقنم؛ةرمنمرثكألتفشكوتققحبتكدوجو.؟

تارمسمخنمرثكأعبطثيح؛روظنمنبال"برعلاناسل"باتكلثم

ةعبطترهظف؛ةيلآنهادحإتناك؛ةرمنمرثكأسرهفو«ةفلتخمتاهجل

ةثالثاهيلإفيض«باتكلانعملاءزجرشعةسمحيفه418-07١

.سراهفللتادلجم

؛ةرمنمرثكأكلذكفشكيناهبصألاجرفلايبأل"يناغألا"باتكو

ىلإةفاضإلاب؛هنمءازجأفلختافاشكهلتعضوثيح يفةعماجتافاشك

.باتكلانمةرفاوتملاخسنلاوتاعبطلالكمدختلقتسمدلحب

بحاصيناتسجسلاثعشألانبناميلسدواديبأتالاؤس"باتكامأ

دمحمىلوألاتناك؛تافشكامهبتليذنافلتخمناقيقحتهلدجودقف"دنسلا

ءه١4١5ةنسروصنمدمحمدايزلفةيناثلاامأه99١ةنسيرمعلامساقيلع

.طقفسراهفةعبرأاهلفىلوألاامأ؛سراهفةعستهلو

«تامولعملانمديزمءافضإةيثارتلابتكللفيشكتلاةداعإتارربمنمو

يفللخدسوأءءاطخأحيحصتلوأ ببسب؛ةقباسلالامعألا خسنفاشتكا

مغ



؛باتكلانعمكلذبريغتف؛نومدقتملااهوققحماهيلعفقيملةديدجاهلةيطح

قباسلاهفيشكتنأوأ«ةفلتخمةقيرطبباتكلارشن:اهنم؛ىرخأبابسأدوحو

«تاقيلعتوشاوحوشماوهنمهعماممضبهفيشكتديعأف؛طقفنعمللناك

ىريدقوأ عنصهاعأف؛فيشكتلانمهقحذخأيمباتكلانأبرخآلافشكملا

.هتافاشك

ةثيدحةعبطاهنأىلعهرشنوباتكلاقيوسنلفيشكتلاداعيدقو

نوققحماهعنصبماقةفشكمبتكلةعيدقخسنلقنقيرطنع؛رشنلاوفيشكتلا
ركذيالف؛فيشكتلالاحميفمهتاربخومههتافاشكزيمتباوفرغنوثحابوأ

رادلايفءاضعأوأ«ةعامجوأ«ةنحلىلإبسنيدقوأ,فيشكتلابمئاقلااهدنع

.ةرشانلا

نمرثكألةفشككملابتكلانيبقرفلاةفرعملو ءاهتساردىلإهحتاةرم

.ةساردلاةنيعنمضترهظجذامتلالخنماهنيبةنراقملاو

ةرمنمرثكألةفشكملابتكلانيبةنراقملا

نبرمعل"ةرونملاةنيدملاخيرات"باتكةرمنمرثكألةفشكملابتكلانم
رابخأ:ةرونملاةنيدملاخيرات"بنونعهبلصتمفاشكهلدجوثيح؛ةبش

يركبفرشأو؛توتلشدمحمميهفقيقحتنمناكو«ةبشنبال"ةرونملاةنيدمل

.هقيقدتوهتعحارموباتكلاحيحصتىلعنيمأخيش

رشنو؛ه١5٠07ةنسدمحأدومحمبيبحةقفنىلعةيناثلاةرمللعبطمث

ايمسنافاشكهلعضودقو؛ةحفص١745يفءازجأةعبرأيف دقو؛سرهفلاب

56ه



ةدراولامالعألاىلعامهراصتقال؛يعوضوملااهومشيفةفيعضسراهفلاتءاج

نكيملتاعوضومللسرهفدوروعمو.صنلانودطقفباتكلايشاوحيف

سرهفيفدروأالثمف؛ةفيعضتدروسرهفلاتاحلطصملةبسنلابو

:مالعألا

-مهيألا .8١/؟:ديسلا

ناكملعوجرلادنعو :دجو؛ةلاحالا

.هم؟:بقاعلاوديسلا

يفركذو :ءاحلافرح

١9/8:ناميلا-رباحنبلسح / .1١

ءايلافرحتحتناميلاحلطصمجرديملةلاحإلاناكمىلإعوجرلادنعو

:لةبسنلابكلذكو.لبقنملعفامك

١86:ميشألا-يبابضلاميشأ / ١

ثيح؛تاحلطصملابيترتدنعةميلسةيئاجهمادختسامدعظحالملانمو

سرهفيفدجو :مالعألا
.مهندبعنبهللادبع

.يلعنبهللاديبع

م



ثيح؛ميقرتلاتامالعمادختسادنعةدحاوةيجهنمكلذكعبتيملو

نيحيفةطرشلامدختساو«ىرخأتارميفاهنعىلختو«ةرمساوقألامدختسا

:الثمتدجوثيح؛رخآ

.(ةيمورلا)رجاهملامأ
مأ)ةنمآ .(يبلا

.نيلبخلنامسا:ناحخيشلا

.(ةمرحلانبا)يلعنبميهاربإ
."9ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلوم-عفاروبأ

"ةرونملاةنيدملاخيراتباتكفاشك"بنونعملاوهنعلصفنملافاشكلاامأ

؛نسحدمحميمظندمحمو؛نينسحديمحلادبعدادعإنموهو«ةبشنبال

ةنسلضايرلابةينطولادهفكلملاةبتكمرشننمو«يئارماسلامساقميدقتو
«ممألاولئابقلاو؛مالعألا"تافاشكةثالثهلعنصوةحفص7٠١لءه8١

يمسدقو"نكامألاو راشأثيح؛لومشلاثيحنم؛ًايفاوناكو؛فاشكلاب

امك؛تاحلطصملادروأو«ديفتسملااهنعثحبيدقيلا؛تاحلطصملاةفاكىلإ

ةقرفتمنكامأيفتدروف؛صنلابتءاج سرهفلةبسنلابةصاخو؛ةددعتمو

:لاثملاليبسىلعف؛نكامألا

.7/44دسأ

١٠١517 21٠١889 دسأونب

نبدسأونب ,20392ماى817ةعزخ
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؛ةعابطلاحوضولو«ةيراجلانيوانعلاهمادختسال؛زاتمملابهحارخإفصتيو

.ءاطخألانمهولخو«ةدمعألادادعأدارطاو

الكنأدحنكلذبو يمسلوألاف؛تايمسملاثيحنم؛نيفلتخمنيفاشكلا

.فاشكلابيناثلاوسرهفلاب

يفةدراولامالعألاىلعلوألارصتقادقفيعوضوملالومشلاةحجردامأ

؛ممألاولئابقللفاشكداريإعم؛مالعألارئاسلناكفيناثلاامأءطقفةيشاحلا

.نكامأللرخآو

ثيحنم؛ًادحاوًابولسأامدختسادقفتاحلطصملاثيحنمامأ

"ةلاحإلامهمادختساكلذكو«ساوقألامادختساو؛حلطصمللصيصختلا

.ىوتسملايففالتخاعم"رظنا

اهمادختسال؛اهعبطوتافاشكلاجارخإةقيرطيفلضفأةريخألاتناكو

؛ةعابطلاحوضولوءاهمادختساةيفيكلةيفاوحورشدوجولو«ةيراحلانيوانعلا
عضتملو؛ةيراجلانيوانعلاىلوألامدختستملنيحيف؛ةدمعألاديحوتو

.اهتدمعأدادعأتفلتخاو«مادختساللتاداشرإ

ناجرعلاوناصربلاباتك"ةرمنمرثكألتفشكيلابتكلانمو
مالسلادبعثدحألاةعبطلافيشكتبماقثيح؛ظحاجلل"نالوحلاونايمعلاو

.يلوخلايسرمدمحماهفشكدقفه147١ةعبطامأه507١ةنس؛نوراه

تايآلادوروفلتخا:يليامدجوف؛نيفاشكلانيبةنراقملاىلإدمعدقو

دوروو«قيقحتلافالتحخاكلذببسو«يلوخلاونوراهسرهفنيبةينآرقلا

.هقايسنمضتايآلاضعب

-م4-



يفحضاولارمألاو ؛نوراهسراهفنًعاريثكاهراصتخايلوخلاسراهف

نيبنمو«يلوخلاىدلًالثم7١و«نوراهدنعًالثم١دحنلاثملاليبسىلعف

دنعاهركذدريملىلاةلثمألا فةدراولا"حبصلاحضونمنيبأ"؛يلوخلا

.7١17ةحفصيفةدراولا"نينامثنأضيعارنمقمحأ"و2١١ةحفص

ىتأنيحيف«فلألافرحنمضايوغلًاحلطصم7١بنوراهءاجامك

.هيفطقف7١بيلوخلا

دروأيلوخلانأنيحيفءبتكةينامثنوراهدروأبتكلاسرهفلةبسنلابو

فينصت"باتكركذفيشكتلايفهدنعطقسثيح؛طقفبتكةعبس

.7١1ةحفصيفدرويذلا"نيدكملا

-تافصلاباهيلعةلالدلاوتاحلطصملاةباتكيف-نيققحملابولسأناكو

فاضأامهالكو"رظنا"نعاضوع"-"ةراشإمدختساامهالكف؛ًادحاو

نيبهعضوو«حيضوتلا سرهفيفتانايبلاسفنمدختساامهالكوءنيسوق

لئاقلاةفرعممدعلاحيفو«ةحفصلافلئاقلافطقفةيفاقلاباينأثيح؛يفاوقلا

ةيقبامأدحاودومعيفلاثمألاوثيداحألاوتايآلاسراهفاعضوو

.نيدومعفتعضوفسراهفلا

ىلإمالعألامسقثيح؛مالعألاسرهفيفنوراهنعيلوخلافلتمخاو
اعيمجمهعضودقفنوراهامأ"فئاوطلاوممألاولئابقلاو,مالعألا"نيسرهف

عضاوملاونادلبللًاسرهفهتفاضإبنوراهنعيلوخلادازو.دحاوسرهفنمض
.برعلامايأو

م4



سرهفيف-ًالثم-هروأثيح؛ءاطخألانميلوخملاسراهفلختملو
راشملاةحفصلاىلإعوجرلادنعو.٠١؛ص"ميلحهاوألميهاربإنإ"تايآلا
دبعاهدرويحلو«كانهدرتملثيح؛ةيآلاثحابلادحيالاهيلإ نوراهمالسلا

.ًاضيأهسرهفنمض

دوحومدعيفةيثارتلابتكلانيبتافاشكلافالتحايفببسلاحضتيو

ىلعموقتتافاشكلانأاملاطوءاهقيبطتواهيلعدامتعالانكميةتباثريياعم

؛ةتوافتموةفلتخماهدحننأيعيببطلانمفةيدرفتالواحمو«تاداهتحاساسأ

نوناقوأدمتعمبيقردوحومدعلو«جارخإلاو«ةدوحلاو«لومشلاثيحنم
ىلإةراشإلانوداهلقنو«تافاشكلاراركتةيلمعتشفتنيثحابلادوهجيمحب
.اهباحصأ

تالاص



دبعءنوراه.؟ ةبتكم:ةرهاقلا.يرهزأللةغللابيذهتمجعمسراهف.مالسلا

1١١

رداصملاوشماوملا
دبعقيقحت.برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازخ.رداقلادبع«يدادغبلا.

.ةص.ه105١«يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا.نوراهمالسلا

.هءلص.ها195«يجناخلا

رشنخيراتىلإلخدم.دومحم«يحانطلا. ةبتكم:ةرهاقلا.يبرعلاثارتلا

.75ص.ه١1٠١5يخناخلا

.قباسلاردصملا. .١١ص

.قباسلاردصملا. .١١؟ص

يبرعلاثارتلابتكرشنبةلصتملارهاوظللةيفارحويلببةسارد.دمحم«يرصملا.

(م91484١ليربا)؟ع«4س«ةيبرعلاتامولعملاوتابتكملاةلحب.رصميفةققحملا

.قمراحه"5ص

ةفالخىلإكلملادبعنبديلولاةفالخنم:قئاقحلارابخأيفقئادحلاونويعلا.

صا.اه5١*«تاداعس

وبأ«يريرحلا٠. ةرشنموةبتكم:ةرهاقلا.يريرحلاتاماقمباتك.مساقلا

.صالا"مها(حيبصيلعدمحم

.يناصمحملارمعدمحأحيحصت.نآرقلاججح.دمحألئاضفلاوبأ«يزارلا

.صا4١٠٠ها7٠7٠١«تاعوسوملاةرشنم:ةرهاقلا

مالا
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.ديعصلاءابحبءامسألعماجلاديعسلاعلاطلا.بلعثتنبرفعج«يوفدإلا.

نمحرلادبعةقفنىلع:عرصم]ةيقرشلاءارحصلا.زيزعلادبعنيمأحيحصت

ىلع .ص147.ه75١«طيرق

.ص715421١15ءهها175١«ةيريمألاةرشنملا:ةرهاقلا.اشاب

دمحمميهفقيقحت.ةرونملاةنيدملارابخأ:ةرونملاةنيدملاخيرات.رمع«ةبشنبا

.ج4ه1.7١”.دمحأدومحمبيبحةقفنىلع:ةدج

رابخأ:ةرونملاةنيدملاخيراتفاشك.دمحميمظندمحموديمحلادبعءنسح.

ص.ه1419١«يئارماسلامساقميدقت.يريمنلاةبشنبرمعل"ةرونملاةنيدملا

5.

ا



اًتايصوتوةساردلاجئاتن





جئاننلا

؛يمالسإلايبرعلاثارتلابتكفيشكتعقاوىلإفرعتلاةساردلافده

يفكلذو؛«ةعوبطماهروهظتقوذنم ءاهتاعوضومةفرعم:اهنمبناوج

ةجردوءاهفيشكتىلعنيمئاقلادوهجوءافيلأتاهلحارمرثكأوءاهتايعونو

ريياعمللاهقيبطتةحردوءاهجارخإقرطوءاهتقدىدمو«اهتافاشكلوم
.ةعوضوملا

بتكةساردلاتلوانتدقو ةطخقفو؛عوبطملايمالسإلايبرعلاثارتلا

غلبو.اهليلحتوءاهتساردو؛ةفشكمريغوةفشكماهرصحىلعدمتعتةيسارد

١اهنمناك«ًاباتك؟7/اهمجح ؛ًابيرقتثلثلالداعيام؛افشكمًاباتك٠

.ةساردلاةنيعلثمت؛ًاباتك٠ًايئاوشعاهنمريتخا

:يليامقفوتمسق؛جئاتنلانمددعنعةساردلاتفشكدقو

اهرشنوثارتلابتكفيلأت:ًالوأ

ءاهرشنواهحارخإةقيرطواهبولسأىلعثارتلابتكفيشكتدامتعال

:يليامنيبتف؛بتكلانماهاوسنعاهلةزيمملااهتامسواهصئاصخباهتساردتمت

بتكلالمحبنمرفوألابيصنلابرثأتستاهبادآوةغللاونيدلابتكنأ١.
ريغوةفشكملاةروشنملاةيثارتلا لثمت«ًاينيدًاباتك١958دجودقف؛ةفشكملا

نم/89,7لفمًتاباتكه٠اهنمفشكثارنلابتكددعلمحبنم4

8,0لكشيبدألاوةغللايف458وءبتككلانمفشكملاعوممب

بتكلاددعلمحنم/7,هلغمتًاباتكاهنمفشك امنيب؛ةفشكملا

بتكبيصنناك ١اهنمفشكطقفاهنم/,٠لثمتءاباتك٠نونفلا

تاماةه-



لاجبيفةفشكملاوةروشنملابتكلانمةبسنلقأتناكف42٠,١ةبسنبطقف

.نونفلا

اروهظًوافينصتةيثازتلابتكلاتايعونرثكأنمةماعلابتكلادعت.؟

لثمتيلايهف؛ًافيشكتو برعلاىدلفيلأتلاوةباتكللدئاسلابولسألا

؛درسلاىلعدمتعملايخيراتلاويعوسوملابولسألانيبعمجتذإ؛نيملسملا

اهفينصتبعصيثيحب؛فراعملانمةفلتخمًاناولأفلوملااهيفجلاعيثيح

7١59اهنمدجوف؛تاعوضوملانمعوضوموأ؛مولعلانمملعتحت

امعومجمبنم209,لثًتاباتك١١47اهنمفشك7/6,لثيءاباتك

.محاعملاف؛محارتلااهيلتءبتكنمفشك
تافلؤمىلعنيتلمتشملا؛ةثلاثلاوةيناثلانيتلحرملانٍأئئمزلاميسقتلارهظأ.'“

اهنوكل؛بتكللًافيلأتلحارملارثكأ؛يرجحلاعساتلاوعبارلانيبامنورق

بتكبيصنغلبف؛ًايراضحوًايملعوًايفاقثًاراهدزاةيمالسإلاروصعلارثكأ
سماخلاوعبارلانرقلا لثمًتاباتك١017اهنمسداسلاو بتكو770,7

ةلحرملادعتامنيب«/575,5لشمتًاباتك١74عساتلاونماثلاوعباسلانرقلا

لقأيرجهلارشعثلاثلانرقلافصتنمىلإرشاعلانرقللةلثمملا؛ةعبارلا

ببسب؛/17,9١لكشتاباتك458تغلبثيح؛فيلأتلابةيانعلحارملا

.تقولاكلذيفةيمالسإلاوةيبرعلاةمألااهشيعتتناكيلاتابارطضالا

لمعلاوثارتلابتكرشندوهجقيسنتةيلوئسمىلوتتةيممرةهجدوجومدع.5

عضوىلعلمعتواهنمرشنلاديقوهاموهنمرشنامنيبتمئاوقجارخإىلع

نمديدعلارهظف؛هرشنةيفيكوهحارخإقرطيفمكحتتطباوضوريياعم
ءاهسفنةرشانلارودلالبقنمررككملااهنمف؛ةرمنمرثكألةروشنملابتكلا

ما



اماهنمو لبقنمهتعابطداعي سوردملاوققحملااهنمو؛اهريغىرخأتاهج

ىلعصرحلاةلقهلككلذيفظحالملاو.تارمةدعلتائيهودارفألبقنم

ةهجلاصاخلكشبوءروشنملاباتكلاناونعةحفصيفةلماكتانايبعضو

.هلةرشانلا

ةيموكحلاتائيهلانمرثكأةيثارتبتكرشنوعبطبةيراجتلارشنلارودمامتها.0

نمرثكأترشناهنأنيبتدقف؛ىرخألاةيملعلاتاهجلاوةيبرعلاتامظنملاو

بتكلمحبنم نيحيف.ًاباتك١4١4اهددعغلبفةسوردملاثازتلا

78تامظنملاترشنو,2/١7لثمتًاباتك45ه/.ةيموكحلاتائيحلاترشن

.ًاباتك8588.نمطقف77,١لثمًتاباتك

يلاةقيرطلاسفنبثارتلابتكعبطيفرشنلاىلعنيمئاقلانمددعرارمتسا7ك

بتكباهلييذتوءاهتاحفصبيترتثيحنم؛بتكلاكلتاهبترهظ

لهسيل؛جارخإلاوقيسنتلاوميظنتلاةعجارمنودءاهشماوهيفوأءىرخأ

.لضفألكشباهنمةدافتسالاريسيتوءاهمادختسا

ثارتلابتكفيشكت:ايناث

فورعملاقيقدلايحالطصالاىنعملابسيلنكلوًاميدقةسرهفلابرعلافرع١.

.مويلا

ًابيرقتةعوبطملاةيثارتلابتكلافيشكتلةيدرفلاتالواحملاوتاداهتجالاتأدب.؟

.ةيفارحويببلاةمئاقلايفرهظاملًاقفوه7/5١ةنسذنم

بتكلاددعناكدقف؛تقودعباتقوةفشكملاةيئارتلابتكلادادعأدايدزا.*

يفةفشكملا لصوامنيبءهطقفبتكةعبسه١-١9785تاونسلا

يفاهددع نم/44,١لمًتاباتك7٠١ه074١و١١9/١تاونسلا عومجب

ااا



ًاباتك414ىلإاهددعلصوه١+344-141نيبامو؛ةروشنملابتكلا
ببسبةريخألاتاونسلايفةفشكملابتكلاددعضفخناو؛/01,لثمت

بتكلةقباستاعبطنماهيدلدوجوموهامبتابتكملانمريثكءافتكا

.ةيئارت

نمفصنلازواجتيالةيثارتبتكنمفشكاملدعمنأةساردلاترهظأ.

بتكبنيينعملاكاردإنممغرلاىلعف؛ًابيرقت/79غلبثيحعبطامعومجب
توافتكانهنأالإتافاشكلاةيمهأبنيسرادونيثحابونيققحمنمثازلا

بابسألةيثارتبتكنمهباولغتشااملتافاشكعنصبمهمازتلاةحرديف

نماهتءارقبثارتلابتكنمةدافتسالاىلعملعلاةبلطثحاهنم؛ةديدع

.فاشكلاةطساوبةمولعملاىلعلوصحلانمًالدباهرخآىلإاهوأ
نيثحابدارفأنمثارتلابتكفيشكتبةينعملاتاهجلانيبقيسنتلاداقتفا.

ىلإف«تاعماجوتامظنمو«ةيموكحريغوةيموكحتائيهو«نيققحمو
متامم75١لثمتةفشكمريغًاباتك7٠١8دوجوبناج بتكنمهرصح
داعياماهنمفشكملانمديدعلاكانهنأنيبت؛ًايئارتًاباتك"78تغلب

.ةفلتخمتاهجلبقنمتارمعبرأوثالثنمرثكألهفيشكت

فلتخملةماعريياعمعماينمضركذبتكلافيشكتلةيلودريياعمنمرفاوتملا.
.ةعوبطملاريغوةعوبطملاتامولعملاةيعوأ

تامولعملاةيعوأنماهريغنعاهيفتفلتخااهبةصاخةعيبطثارتلابتكل.

ةياهنفيشكتلةيلودلاريياعملايفدروامعيمجقيبطتةيناكمإىلعرثأامم

اميفةصاخو«ةيبنجألابتكلايفةعبتملافيشكتلاقرطقيبطتوأ«ءبتكلا

لاوءوذ«تنب«نباءوبأ"باسحو«ةيبرعلاةيئاجهلافورحلابيترتبقلعتي
يفاوقلاو«ةيوبنلاثيداحألاو«ةينآرقلاتايألابيترتو«لخادملايف"فيرعتلا
.اهريغوةيرعشلا

تالا8-



ىلعةيراجتلارشنلارودصرحةحردتوافتت. هرشنتاميفتافاشكدوجو

وأققحمامازلإىلإدمعتالثيح؛حضاولكشبرهظياموهو؛بتكنم
عومجبغلبف؛يئارتلاباتكلارشنلاهدوجوىلعطرتشتوأءاهعنصبسرادلا

اهبتكنمفشكام اذهحضويو55١14:نيبنمباتك٠١/8ةيثارتلا

.ةفشكمريغاهالخنمةروشنملابتكلانم/74نمرثكأدوجوددعلا

بتكلاتلكشدقف؛بتكلاتافاشكةعانصيفةرادصلاعقومنوققحماأوبت.4

.ةفشكملابتكلاعومجمنم/08نمرثكأ-مهقيرطنع-ةفشكملا

نمةيموكحلاتاهجلاصرحةجردفالتمخا٠. عنصىلعتارادإوتارازو
ةيموكحلاتائيهلاوتارازولاهتفشكامعومجبغلبف؛ةيثارتلااهبتكلسراهف

١٠اهددعغلابلاةفشكملابتكلالمحبنم215,1لثمًتاباتك"8

ةيبرتللةيبرعلاةمظنملالثم؛ةيبرعلاتامظنملاةمهاسمةلقحضتاو.ًاباتك

ىلعةيبرعلاتاطوطخملادهعملثم؛دهاعمنماهعبتيامو؛مولعلاوةفاقثلاو

ثيحةيئارتبتكنمهعبطتاموتاقيقحتوتاساردنمهحرختامفيشكت
هترشنامددعيلامجإنم١/يلاوحلثمًتاباتك١6هتفشكامعومجبغلب

قشمدبةيبرعلاةغللاعمجمهجرخأامعومجمغلبو.طقفاباتك7غلابلا
لثي-باتكه٠يلاوحبتكنم"يبرعلايملعلاعمجمل"باقباسفورعملا

بتكبةيانععماجملاربكأ يلاوحبردقيًاباتك٠اهنمفشكهنأالإ؛ثارتلا

ةيوغللاةيملعلاعماجملاهتفشكامعومجمغلبو.هردصأامعومجمنم48

يلامجإغلبف؛رشنامعومجبنم47,7لثمًابيرقت4لدعمًاباتك38

بردقتًاباتكه7فيشكتلالاحميفتامظنملاوتائيهلاماهسإ نم725,5

ا



.١١

١

تائيهلارودفعضىلعةلالداذهيفو؛ةفشكملاةيثارتلابتكلاعومجم

.ةيملعلا

دجوثيح؛لبقنمةعوبطمةيثارتبتكلةلصفنمتافاشكعنصبةيانعلاةلق

؛اهعبطوأءاهتسارددنعو«بتكلاقيقحتءانثأيفعنصتسراهفلاةيبلاغنأ

اباتك١71دجنف؛باتكلانعةلقتسمتادلحبيفةلصفنمردصتاهنمةلقو

ةفشكملاثارتلابتكددعلمحنماهنعلصفنم54وتافاشكلالصتم

لثمًاباتك470١اهددعغلابلا .طقف١1,9/اهنعةلصفنملاتافاشكلا

تافاشكللةينفلابناوجلاميوقت:اغلاث

تناكف؛يعوضوملااهوشةجردثيحنم«تافاشكلانيببراقتدوجو.

نيبحوارتتاهتيبلاغ تافاشكلاتاذبتكلاددعغلبدقف؛قمعتملاوطسوتملا

نمءزجباهتطاحإل746,5لداعيام؛ًاباتك947لومشلاةطسوتملا :ميهافملا

قمعتملومشبةزيمتملاةفشكملابتكلاددعلصووءاهنمرخآءزجلافغإو

يلا؛ميهافملاعيمجلاهومشل؛بتكلاعومجمنم0١لكشت؛ًاباتك43

يفةميقاهل تاذبتكلاامأ.باتكلا تغلبدقفلومشلاةفيعضلاتافاشكلا

.ةفشكملابتكلاعومجمنم,٠١/يأ؛ًاباتك١

ببسب؛اروهظرثكألاًايبسنةمئالملاتاحلطصملاتاذتافاشكلالكشت١.

دوجوعم؛صنلابتدروامكبتكلاتافاشكتاحلطصمةيبلاغدورو

روهظلايفاهيلت«/074تغلبف؛رمألابلطتنإ؛صيصختلانمءيش
7/١لثمتءافاشك7١تناكدقف؛اهتاحلطصمةقدبةزيمتملاتافاشكلا

ةفيعضتافاشكلاددعلصونيحيف ٠١/تلثمف؛ةبسنىندأتاحلطصملا

بتكعومجمنم .ةنيعلا
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؛ةيثارتلابتكلاةياهنلتافاشكعنصلةتباثةدعاقدوجومدعنممغرلاىلع.

ىلعدامتعالاو مجحغلبهنأالإ؛اهيفةربخلا يئاجهلااهبيترتةقدباهنمزيمتملا
4اهنمديجلاددعغلبامنيب:ةنيعلامجحنم7/58لثميءافاشك5

بردقيًايئارتاباتك١١دحجوو4*7,ةبسنبًافاشك لثمي«/0,ه

.يئاجهلابيترتلاةفيعضتافاشكلا

ثيح؛ثارتلابتكتافاشكيف"اضيأرظناوءرظنا"يلاحإمادختساةلق.4

./541ىلإةنيعلابتكتافاشكيفاهمدختستمليلابتكلاةبسنتلصو

اباتك١87دجوف؛ثارتلابتكةيبلاغيفتافاشكلاةئزحتةيطمنتغط٠.

يفترهظف؛دحومفاشكاهلةليثضةبسنو«تافاشكلاأزحم941,رادقك

.ةنيعلاددعنم28,5لثميءأباتك١١
,ديلاقموءسراهف:اهنم؛ثارتلابتكتافاشكلةديدعتايمسمتدجو5

ءاوس؛دمتعملكشب"سرهف"ىمسممادختساوهبلاغلانأالإ,حيتافمو

يفوأءبتكلانيوانعتاحفصىلع ةمئاقدرسدنعاهتايوتحممئاوق
ريدجللاو؛اهبهتافاشكفَّرَعثازتلابتكنم/44يلاوحدجنف؛سراهفلا

ىمسمقالطإثارتلابتكيفةظحاللملاب مئاوق:نملكىلع"سرهف"
عحارمورداصملامئاوقو«ةيملعلاتاحلطصملاتبثو«باتكلاتايوتحم

."سراهف"اهنأىلعاعيمجاهيلإةراشإلاو«قيقحتلا
تاداشرإاهنيمضتبءاهفيشكتو«ثارتلابتكرشنىلعنيمئاقلاةيانعةلق.

اهتافاشكنمضتتالّيلابتكلاددعغلبفاهمادختساىلعديفتسملانيعت

يفتامولعموأةيداشرإتامدقم ةيفيكنعفاشكلاةيشاح اهمادختسا

ةبسنتغلبنيحيف«250,5لثميوهو؛اباتك١ ةرفاوتملاتافاشكلا
.طقف,7/١9اهب
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نمديدعلالامهإ. يثارتلاباتكلاةعبطىلإةراشإلاةلصفنملاتافاشكلا

نمدعياذهو؛فشككملا تاعبطوخسنتددعتثيح؛ءاطخألاربكأ

.عحريامهيأىلإديفتسملافرعيالف؛دحاولايئارتلاباتكلا

ناونعةحفصىلعفيشتكتلاىلعمئاقلادهجراهظإىلعصرحلاةلق.8

يفوأ«باتكلا دهجوزعب؛هلخاد نيبنمًاباتك١دجنف؛؛هيلإفيشكتلا

درمو؛هيفلوذبملادهجلانممغرلاىلعءيفّشُكملاةلوهحجمةفشكملابتكلا

نعيضاغتلاوأءلامهإلااذه نيمئاقلاةيلوئسمددحتةلماكتانايبداريإ

سراهفلاكلتنمئشذخأةحردىلإرمألالصيدقثيحب؛فيشكتلاىلع

سفنلنيرخآنيسرهفملةقباستاعبطلسراهفنم ةلماكاهلقنوأ؛باتكلا

.بلاغلايف؛اهتميقوتافاشكلابةناهتسالا:وه؛كلذىلإةراشإلانود
نأنيبتةيئاهنلااهتئيهيفاهحارخإوتافاشكللماعلالكشلابقلعتياميفو.٠

نمىربكلاةبسنلا ثيح؛ًاديجماعلااهجارخإناكتافاشكلا 64,5تغلب

تاذبتكلامث(/75تغلبف؛ًادجديجلاجارخإلاتاذبتكلااهيلتو7

فيتأتو«ةساردلاةنيعنم١7/بردقتّيلا؛فيعضلاجارخإلا ةبترملا

7,٠لثمت؛طقفبتكةسمحتناكف؛جارخإلاةقدبةزيمتملابتكلاةريخألا

:يلياميفكلذليصفتنكميو؛ةنيعلاعومجمنم/

يفوأءباتكلارخآيفتافاشكلاعضوقرطفالتحخا- ؛ًاعمامهيفوأهلوأ

ةياهنىلإفيضيمثهبةصاخسراهفبءزجلكلييذتىلإدمعينممهنمف
كانهو؛تافاشكللرثكأوأادلحبصصخيوأ؛ىرخأتافاشكريخألادلجملا

.هتياهنيفهعضيرخآو«باتكلالوأيفهعضيفاشكنيبعمجينم
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تامالعمادختساكلذيناميدادعإلاةيجهنميفتافشكلانيبتوافتلا-

ًالاكشأتافاشكلاتذختافةدمعألادادعأو«عقاوملاتاددحمو«ميقزنلا

اهنمو«لوادجلكشىلععضواماهنمف؛دحاولاباتكلالحادةفلتخم

ىلعدجوام .تارقفًالكشمرطسأىلعرهظاماهنمو؛ةدمعأ

يعابطلاطنبلاحوضوثيحنمفاشكلليئاهنلاجارخإلابةيانعلامدع-

.دارملاىلإلوصولاوءثحبلارذعتىلإيدؤياممةدمعألاةماقتساو

ةيثارتلابتكلاةياهنفيشكتيفيلآلابساحلابةناعتسالايفتالواحملاةردن١.

يوديلافيشكتلابناجىلإاهميظنتوتامولعملالاخدإةيلمعلثم؛ةعوبطملا

فورحلاةعيبطيفةنماكلاتابوعصلانمديدعلادوجولءاهنمريبكءزجل
زاحرألاوةيرعشلايفاوقلاةباتكوءاهبيترتوءاهباسحو«ةيبرعلاةيئاجهلا
اميأ؛طقفدحاوباتكةنيعلايفًايلآةفشكملابتكلاددعغلبف؛اهريغو

ىلعال؛ثارتلابةينعملاتاهجلانيبقيسنتوأنواعتدوجومدعرهظ١.

؛ةدحاولاةلودلاىوتسمىلعالولب؛يمالسإلاالويبرعلاىوتسملا

ىلعدمتعتالةيدرفدوهجيهاهنإتافاشكلاعضويفةلوذبملادوهجلاف

يفدارطا دجوكلذل؛ةيلعفبراحجتوتاربخىلعامنإوريياعمالو؛لمعلا
.اهنيبتوافتلاوءاهيفراركتلا

ةربخللنألوقلانكميوةديدعبناوحجيفتافاشكلانيبتوافتروهظ١.

.عبتملاجهنملاةمالسوةقدلاىدميفرثأيدرفلادهجلاوةيصخشلاةبرجتلاو

مم



فيشكتلاثيحنم؛تامظنملاوتائيهلاودارفألالامعأنيبةنراقملاةلاحيف."

ةيئاهنماكحأرادصإوأ؛ءىرخأىلعلامعأليضفتنكميالثارتلابتكل

تافاشكاهنأبلوقلاك؛ىرخألانعةهجتافاشكزيمتىدمددحت

؛اهليلحتواهتاريغتمةسارددنعتافاشكلاتتوافتثيح؛ةفيعضوأ«ةديج

؛يئاجهملااهبيترتوءاهتاحلطصمةقدو«ءيعوضوملااهومشثيحنم

ةطسوتم«جارخإلايفةزاتممتافاشكتدجوف؛هريغواهعبطواهجارخإو

اذكهوءاهتاحلطصميفةفيعضهسفنتقولايفوءيعوضوملااهومشيف

.جئاتنلافلتختو«قيبطتلافلتخي

-84-



تايصونلا

بتكفيشكتلتلذبدوهحدوحوترهظألا؛ةساردلاجئاتنءوضيف «ثارتلا

:ةيلاتلاتايصوتلاميدقتنكمي

ثارتلابتكرشن:ًالوأ

«ةيموكحتائيهو«ةيراحترشنرودنمثارتلابتكلةرشانلاتاهجلادوهجرفاضت١.

قيسنتلاونواعتلاواهرشنةيلمعطبضل؛دارفأو«ةيوغلو«ةيملععماحبو؛تامظنمو

كلتةيفيكوءهرشنةداعإبلطتياموأءاهنمهرشننكميامنأشباهنيب نم؛ةداعإلا
.فيشكتلاوأ؛قيقحتلاوأءجارخإلاثيح

ديقوهاموءرشنام.فيرعتلاىلإةيبرعلاةيفاقثلاتامظنملاوةينطولاتابتكملاةوعد.؟

كلذو؛دوهجلاكلترركتتالىتح؛اهرشنىلعنيمئاقلاو«ةيئارتبتكنمرشنلا

ىلعلمعلاو«تايفارجويلببلاوسراهفلارادصإب نع؛اهنعنالعإلابتانايبلاةحاتإ

.ةنكمملالبسلانماهريغو"تنرتنإلا"ةينورتكلإلاتاكبشلاقيرط

وأءرشنتمليلاةيثارتلابتكلانعثحبلاىلعةيملعلاتاسسؤوملاوتاعماجلاثح.'“

نمفشكتوأ«ققحت .نيديفتسمللاهكددقتوءاهبفيرعتلاواهرشنلةلواحْمف؛لبق
بتكرشنلريياعموطورشعضوىلعديكأتلا.5 :اهمهأنم؛يمالسإلايبرعلاثارتلا

لبقربتخُت«ةديجةيعوضومتافاشكدوحو نيرشانلاداحتالبقنماهرشنواهعضو
.بتكلارشنبةيانعلابفلكتىرخأتاهجوأ«برعلا

ىلعديكأتلا.ه ناونعةحفصىلعةقيقدوةلماكتانايبعضوبمازتلالابةرشانلاتاهجلا

-ققحمكانهناكنإ-هققحموهفلؤموباتكلامساثيحنم؛روشنملاباتكلا

دوحوةلاحيفاهديدحتعمهتعبطتانايبو-سرهفمكانهناكنإ-هسرهفمو

رشنتانايبعضوعمءاهتقباسنعلصألاقبطةخسناهنأوأ«تافاضإ .ةلماك
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ثيدحرشنبولسأبةيثارتبتكجارحإيفةقدلايرحتةرشانلاتاهجلاىلعديكأتلا.*

ةدافتسالالهستةميلسةقيرطباهتافاشكعنصحيتتيلارشنلاريياعملًاقفوقسنمو

.فاشكلانم

ثارتلابتكفيشكت:ايناث

بتكلافيشكتةيلمعميظنتةيلوؤسماهيلإدنستةصتخمةهجديدحتيرورضلانم١.

ةمظنم:لثم؛تامظنملاوأ«ةينطولاتابتكملالثم؛ةدحىلعةلودلكلحاد«ةيثازتلا

.ةصتخملاتايعمجلاوأ«ةيملعلازكارملاوأ«ةيوغللاعماجملاوأ«مولعلاوةفاقثلاوةيبرتلا

ةفلكملاةيمسرلاةهجللةعباتنوكتةدمتعمتاعماجوأتايلكلحادماسقأوأ

؛اهدادعإلةمئالملاقرطلاديدحتو«تافاشكلاعنصيفدوهجلاديحوتل؛ةروكذملا

ىلعةرطيسلاةيناكمإقيقحتل؛مهتالاحبومهتاصاصتخاقفومهنيبماهملاعزوتثيحب

؛اهبناوجعيمجنم؛يمالسإلاويبرعلاملاعلاىوتسمىلعثارتلابتكفيشكت

.اهبةقالعهلنملكمضب
بتكفيشكتبةصاخريياعمعضو١. قيرطنع؛يمالسإلايبرعلاثارتلا نمةدافتسالا

ةيلودلاريياعملانماهصئاصخعمقفتيامذحأوءاهلنيفشكملابراجتوءارآ

؛ةصتخمتاهجاهنوكل؛قيثوتلاوتامولعملاوتابتكملاتايعمجةعجارمو؛ةعوضوملا

.ةيثارتلابتكلافيشكتلةحلاصدعاوقبجورحلل

ىلعلمعلاوءايلآةيثارتلابتكلاتايوتحمفيشكتلةينقتلالولحلاداجيإ.“ اهنيسحت

عملماعتلا:لثم؛ثارتلابتكصئاصخعمقفتياماهتحبربواهعيوطتب ءامسأ

نمىوصقلاةدافتسالاوءزاحرألاوتايبألافاصنأو«رعشلايفاوقو«مالعألا

تابتكملامولعوبوساحلالاحميفنييصاصتخاوءاربحخنيبنواعتلابهتاناكمإ



امفيشكتبمامتهالايفاهبجاوبمايقللثارتلابتكبةينعملاتاهجلاوتامظنملاةوعد.5
تاءاقليفةكراشملاوتاودنلاةماقإىلعلمعلاو«هقيقحتوهتساردىلعموقتوهرشنت

فيشكتىوتسك,ضوهنللاهجراخوأةلودلالحادءاوسىرخأتاهجودارفأعم
ءاهفيشكتىلعةرثؤملااهرشنقرطبةقلعتملاتالكشملللولحلاداجيإو«ثارتلابتك

ةصتخملاةهجلاةدناسموءاهنمةهجلكرودديدحتوءاهنيبقيسنتلاىلإيعسلاو
ميظنتب .تدحونإ-ثارنلابتكلفيشكتلا

امهقيبطتنكميامقيبطتو«باتكللفاشكلالمعيفتابثلاوةدحولاأدبه.مازتلالا.5

ةيدرفلاتاداهتجالانمةدافتسالاوءبتكلاةياهنفيشكتلةيلودلاريياعملايفدرو
لمعيفاوسرمتنيثحابونيققحمةقباسلا .تافاشكلا

ةماعتايصوت:اعلاث

تانايبجرادإىلعصرحلاباهيديفتسملةيفارجويلببتامدخةحاتإىلعتابتكملاثح١.

زكارموتابتكمللةيلآلاوةيوديلاسراهفلايفاهبةرفاوتملابتككلانعةلماك
لكلةرمتسملاةعباتملاوةقدلايرحتعم"تنرتنإلا"قيرطنعمدختبلا؛تامولعملا
.اهئاغلإوأءاهثيدحتب؛اهنمةدوجوملاتانايبلاةحلاعموءاهبديدج

تارمتوملادقعو«لمعلاشروةماقإو«ةيملعتاءاقلميظنتىلعةيملعلاتائيهلاثح.؟

تاروطتلارخآضارعتساوةساردل؛اهنعنالعإلاو,ثوحبلاءارحإو؛تاودنلاو
رشنلالئاسوربعهرشنعم«هحاتنإمتامةفرعمو«رظنلاتاهحوحرطو«تازاحبإلاو
.ةحاتملا

زيمتملارايتخاةاعارمةفشكملاةيثارتلابتكلابدوزتلادنعصرحلاىلعتابتكملاةوعد."“

.فيشكتلاو«رشنلاو«جارخإلاةقيرطثيحنم؛اهنم
طئاسوىلعةروشنملاةيثارتلابتكلاةساردىلعثحلا.5 اهمجحةدايزلارظنةينورتكلإ

.ةيلبقتسملاوةيلاحلااهتيمهأو

مما
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ةيفارجويلببلاةمئاقلا
اهمادختساةيفيكوةمئاقلابيترت

روهظدعبنيودتلاتايادبنمفلًأاعوبطمايئارتًاباتك4+1ةمئاقلامضت

يلاوحةعابطلالوخدءدبنمروشنملالثمتو؛ةعابطلاروهظتقوىلإ؛مالسإلا

اهسراهفو«بتكلاةلدأومئاوقنمتعمجدقوءاه477١ىتحه٠١7١ماع

.ةرفاوتملاعجارملاوبتكلانمو«ةيلآلاوةيوديلا
:يلياميفاهبيترتو«ةمئاقلامادختساليصافتصخلنتو

«ةفسلفلاوةماعلافراعملا:يهماسقأةعبسىلإًايعوضومةمئاقلاتمسق١-
اهبادآوةيبرعلاةغللاو«ةتحبلاوةيقيبطتلاو«ةيعامتجالاو«ةينيدلامولعلاو

.ايفارغجلاوخيراتلاو«نونفلاو

.تامولعملاىلإعوحرلاليهستل؛ةمئاقلالخادمليئاجهلابيترتلادمتعا

.تانايبلاةباتكدنعةيفصولاةسرهفلادعاوقتمدختسا

«تاحفصلاددعو«رشنلاو«ةعبطلاو«ناونعلاو«ةيلوؤسملاتانايبتعضو

«فاشكدوحوو«ةلسلسلاتانايبكلذكو-تدجونإ-تادلحناوأ

.اهنمهولخوأ

لبقنمةلوقنموأةحورشمبتكدوجوةلاحيف اوفاضأىمادقنيفلؤم

ءامسأتحتًايعوضوماهبيترتدعبتلخدأ؛حورشوراكفأوتامولعم

نموأءاهيفلؤم نممهماقمموقي .نيمجرتموأنيحراش
ةفلتخمتايمسمتدحودقف؛ًايئاجهاهبيترتدنعبتكلانيوانعتدحو
خيرات"بفرعرخآناونعهل«كولملاوممألاخيرات:لثم؛دحاوباتكل

دحاوعقوميفءاجف"كولملاولسرلاخيرات"بفرعثلاثو«"يربطلا
.رشنلاةيمدقأقفوبتر

م46



-84

-١

-

م1

-145

-١

ةهجوأدرفةقفنىلعهنوكلاحيفرشانلابةصاختانايبتعضو

."نسحنادبعدمحمةقفنىلععبط":وحنىلع؛ةنيعم

نادلبلاو.[عادنلوه]نديللثم؛نيتفوكعمنيبةيبنحألارشنلالودتعضو

كلذكو[نانبل]سلبارط«[ايبيل]سلبارطلثم؛ءامسألاةهباشتملاةيبرعلا
متيملوأءباتكلاريغىرخأةهج.نماهيلعلوصحلامتيلاةمولعملا

.[م١18-.ه5.0١-]رشنلاخيراتلثم؛اهيلعلوصحلا

دوحولاحيفتاعبطلاكلتركذتامباتكلةفلتخمتاعبطدوجودنع

.اهنمدحاورصنعيففالتخا

بتكلليرجهلاخيراتلامادختسابةيثارتلابتكللعبطلاخيراوتتددح

نمةرداصلا لوديفعبطامليداليملاخيراتلاو«ةيمالسإةيبرعتاهج

طاشنعبتتلالخنم؛خيراتلاةلوهجمبتكللةيبيرقتخيراوتتعضو

نعلوؤسملاوأءثحابلاوأ«ققحما -]:يلاتلالكشلابتدحوف؛رشنلا

.[م4

لاحيف؛تادلجمللتاحفصلاددعحيضوتل؛ساوقألاتمدختسا

:ةدحج؛نيعباتلاةبتكم:ةرهاقلا:كلذىلعلاثملاو؛باتكلاناونعةحفص

.م990١ه١4١٠«ةباحصلارادةبتكم

ًامقرباتكلكلددح .5517/مقرىلإ١مقرنمهزيمًالسلستم

امبيتزرللةعبتملادعاوقلانم :يلي

م1



.فرحلاساسأىلعسيلو«ةملكلاساسأىلعبيترتلا-أ

وأفلؤملامسابسحًايئاجهيعوضوممسقلكيفبتكلاتبتر-ب

.ثدحألافباتكللميدقلاخيراتلابمث«ءلمعلانعلوؤسملا

.نيفلؤملالخادمبيترتيففيرعتلا"لا"لامهإ-ج

لخادمليئاجهلابيترتلادنع"تنب"و"نبا"و"وبأ"لامهإ-د

.نيفلؤملا

.ةدحاوةملكدعي"دحاولادبع"لثم؛بكرملاصخشلامسا-ه

«يئاجهلابيترتلانمضنيوانعلافاهدورودنع"باتك"ةملكبسحم-و

.ناونعلالصأنمأزجتيالًاءزجهنوكلاحيفالإ

ةملاقلايفةمدختسملاتاراصتخالا

      

م7



()مهم١.05١5«ديزينبريرحنبدمحم«يربطلا

نمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعتباثلاليصفتوراثآلابيذهت

دومحمهثيداحأجروهأرق40يربطلاديزينبريرجنبدمحم/27رابعألا

دوعسنبدمحممامإلاةعماج27ضايرلا.2ط..©ركاشدمحم

05 8 1

 

. يفباتكلادوروليلسلستلامقرلا ةمئاقلا )١(

. هرفوتبسحةافولاودلوملاخيراتركذعم؛ةيلوؤسملانايب (3١

.باتكلاناونع499

.فلوملامسا(4)

ريغو؛ةساردو«جيرختو«ةيانعوةمجرتوقيقحتنمةيلوؤسملافةكراشملا(5)
.كلذ

.ةعبطلاتانايب(9

رشنلاناكم600
رشانلا(8)

. ةلسلسلامقر )١1(

كلتعونوءاهنمباتكلاولخوأ«تافاشكدوجو:نعتامولعم)١(

.ةساردلاةنيعوأ«ةلصفنمتناكنإ؛تافاشكلا

ام



ةيفارجويلببلاةمئاقلاتايوتحم



ةفسلفلاوةماعلافراعملا
نبفسوي.يولبلا ه0165.دمحم

جال.م191748ءها191/«بتكلاملاع:توريب.يولبلادمحمنبفسويل/ءابفلأباتك

نبنسحلا,لولهبلانبا ه5ق,لولهبلا
-.ديزوبأيداهلادبعدمحمةعجارم؛ىبحفسويقيقحت؛لولهبلانبنسحلل/لئالدلاباتك

ءه405١«ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«مولعلاوةفاقثلاوةيبزتللةيبرعلاةمظنملا:تيوكلا.١ط

صوالال.م17

فشكم

.دمحأنبدمحم,ينوريبلا ه1غ١-717
نامثع.دومحمميلحلادبعقيقحت؛ينوريبلادمحأنبدمحمفيلأت/ةيدنهلاةفسلفلا

صا1٠0 م2(1959[ه1/8١]«ةيرصملاولحنألاةبتكم:ةرهاقلا.فسويمعنملادبع

295ديرنبيلع.يقهييلا ه070

-.١ط.مجعلاقيفرقيلعتوطبضوقيقحت؛يقهيبلاديزنبيلعل/ةمكحلاناوصةمتت

ص١١1.م184514ه١54١«ينانبللاركفلاراد:توريب

ه09170٠١,يلعنبنمحرلادبع.يروجلانبا

نبيلعنبنمحرلادبعل/ظعولاوخيراتلانويعوةغللاوثيدحلاونآرقلامولعيفشهدملا
«بادآلاةعبطم:دادغب.يوامسلارهاظدمحمهظافلأحاضيإوهحيحصتبع؛يزوجلا

صودالد.م1955اها

نبكلملادبع,ينيوجلا هئ1/-519.هللادبع
نيسحةيقوفقيلعتوميدقتوقيقحت؛ئيوجلاهللادبعنبكلملادبعل/لدجلايفةيفاكلا

ص758.م1919ءه849١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.دومحم

/ثحبلاةنيع فشكم

-معوول



ه17١٠!1١1-2,هللادبعنبىفطصم.ةفيلخيجاح
-هللادبعنبىفطصمةفيلخيجاحفيلأت/نونفوبتكلايماسأنعنونلظلافشك

جاك.م947١ها1.١7ركفلاراد:توريب

ها175ت,ملاسنبفسوي,ينفحلا4
حرشيلعنيفحلاةيشاح «ةيريخلاةعبطملا:ةرهاقلاٍ.نفحلاملاسنبفسويل/يجوغاسيا

صدا.اها605

فشكمريغ
ه١1١-196,يدابعلاديزوبأ.,قاحسإنبنينح2.5

/ةفسالفلابادآ نبنينحديزيبأل ميهاربإنبيلعنبدمحمهرصتخا؛يدابعلاقاحسإ

هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يراصنألا ةيبرعلاةمظنملا:تيوكلا.١ط.يودبنمحرلادبع

صاالا.م1985مهاإ8105«ةيبرعلاتاطوطخملادهعم,مولعلاوةفاقثلاوةيبزلل

فشكم

,يدابعلاديزوبأ,قاحسإنبنينخح٠.0 ه١17-195

نبنينحديزوبأةيبرعلاىلإةينانويلانعهلقن؛يسسفالاسروديماطرأل/ايؤرلاريبعتباتك
دهعملا:قشمد.دهفقيفوتهلمدقوهققحوينانويلالصألابهلباق؛يدابعلاقاحسإ
ص444-م1934ها181"«ةيبرعلاتاساردلليسنرفلا

فشكمريغ
هئ7٠-١٠0دمحمنبيلع,يديحوتلانايحوبأ١.

نباودابعنببحاصلانيريزولابلاثم:نيريزولاقالخأ[وأ]ديمعلانباوبحاصلاقالخأ
نبدمحمهيشاوحىلعقلعوهققح؛يديحوتلادمحمنبيلعنايحيبأفيلأت/ديمعلا

ص707-.[م1197ها]4١١ءرداصراد:توريب-.يجنطلاتيوات

فشكم

نايحوبأ2.7 هئ٠--١٠7.دمحمنبيلع.يديحوتلا

نبيلعنايحيبأفيلأت/ديمعلانباودابعنببحاصلانيريزولابلاثم:نيريزولاقالحأ
يملعلاعمجملا:قشمد.يجنطلاتيواتنبدمحمهيشاوحقلعوهققح؛يديحوتلادمحم

ص*141.م955١ها86«يبرعلا

فشكم

-#غووؤا



نبىيحي.يزيربنلابيطخلا.٠؟ ه07٠057١.يلع

قيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيهبذه/تيكسلانبالقطنملاحالصإبيذهتباتك
ص9١1م1941.ها2.1,ةديدجلاقافآلاراد:توريب١ط-.ةوابقنيدلارخخف

/ثحبلاةئيع فشكم
بيطخلا.5 ه7٠057١,يلعنبىيحي.يزيربنلا

يزوفقيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيةعنص/قطنملاحالصإبيذهتباتك
صا65.م198560ه4.017١؛باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا-.دوعسمزيزعلادبع

ه187ت,سابعلانبدمحمركبوبأ,يمزراوخلا.0
ةعبطملا:ةرهاقلا.يمزراوخلاسابعلانبدمحمركبيبأل/مومهلاديبمومولعلاديفم
صال.م1847ءه١٠١١«ةيملعلا

نبدمحمركبوبأ,يمزراوخلا.5 ه8ت.سابعلا
«فرشةعبطم:ةرهاقلا-.يمزراوخلاسابعلانبدمحمركبيبأل/مومهلاديبمومولعلاديفم
صال.م1919اهاالالا

نبدمحمركبوبأ.يمزراوخلا١7 ه7ت,سابعلا
ةعبطملا:ةرهاقلا.يمزراوخلاسابعلانبدمحمركبيبأل/مومهلاديبمومولعلاديفم
ص415.م1974ها07«ةينامحرلا

فشكمريغ
نبدمحمركبوبأ,يمزراوخلا. ه١ت,سابعلا

هللادبعقيقحتوةعجارم؛يمزراوخلاسابعلانبدمحمركبيبأل/مومحلاديبمومولعلاديفم
ص174-م1480ءه799١«ةيرصعلاةبتكملا:اديص.يراصنألاميهاربإنب

ه"41ت.فسوينبدمحأنبدمحم,يمزراوخلا.
بيسنميدقت؛يمزراوخلافسوينبدمحأنبدمحم/يمزراوخلاركبيبألئاسر
صال0317-.م١1917ه١«ةايحلاةبتكمراد:توريب.نزاخلا

00002



ه1!ت.فسوينبدمحأنبدمحم,يمزراوخلا٠.

نتولفناف.جهسراهفلمعوهققح؛يمزراوخلافسوينبدمحأنبدمحم/مولعلاحيتافم

صال80ه.م1886ءهاا"4١«ليربةعبطم:[اددلوه]نديل-.6.الوم106م

فشكم

ه7ت.فسوينبدمحأنبدمحم,يمزراوخلا١.

تايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.7ط.يمزراوخلافسوينبدمحأنبدمحمل/مولعلاحيتافم

صا4١٠,م١98١ءها٠.14«ةيرهزألا

ه1ت.فسوينبدمحأنبدمحم,يمزراوخلا."7
هسراهفعضووهلمدقوهققح؛يمزراوخلافسوينبدمحأنبدمحمل/مولعلاحيتافم

ص184-.م1984ها407؛يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يرايبألاميهاربإ

فشكم

ه1417ت.فسوينبدمحأنبدمحم,يمزراوخلا
ناف.جهسراهفلمعوهققح؛يمزراوخلافسوينبدمحأنبدمحمل/مولعلاحيتافم

ص426م1991اها١١41«ءن.د:م.د.نيدلارخفتدوجميدقت؛نتولف

فشكم

ه0952وانتمنبدمحم.يمزروخلا."2

يفناتلاسر ؛ةفرعنبال/قطنملايفرصتخملا.يحنوخلاروانمنبدمحمل/لمجلا:قطنملا

ةلسلس).صا([م917١-]«ةيسنوتلاةعماجلا:سنوت.بارغدعسميدقتوقيقحت

(4؛ةيمالسإلاتاساردلا

فشكم

ه007010,يليبشإلاريخنبدمحمسيخنبا0
فيلأت/فراعملاعاونأوملعلابورضيفةفنصملانيواودلانمهخويشنعهاورامةسرهف

ةنازخيفظوفحملصأىلعاهتلباقمواهعبطواهخسنىلعفقو؛يليبشإلاريخنبدمحم
قافآلاراد:توريب.7ظ.هوغرطةرابرنايلخ«نيديزةرادقةكشسنرفلايروكسالا

(يبرعلاثارتلارئاخذ).صدمل1.م919١ها8«ةديدجلا

/ثحبلاةنيع فشكم

مىو



نبهللادبع,يسوبدلا.1 ه١٠4-771.ىسيعنبرمع
/ىصقألادمألا ؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.يسوبدلاىسيعنبرمعنبهللادبعل

صالؤ١.م1986هها5

فشكمريغ
نبهللادبع,ايندلايبأنبا. ه١7١.دمحم

ىفطصمقيقحتوةسارد؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/ايندلايبأنبالئاسرةعوسوم

ةسسؤم:توريب.١ط.نادمحدايزءاطعرداقلادبعدمحأدمحمءاطعرداقلادبع

جو.م19/861998هها75١4-١4.4,ةيفاقثلابتكلا
فشكم

هئةةوحنت.يلعنبدمحم,ناهدلانبا.7

/رظنلاميوقت دمحأحاتفلادبعقيلعتوقيقحتوةسارد؛يلعنبدمحمناهدلانبافيلأت

صام1947ها١١14١«ن.د:ةرهاقلا.١ط.يوافلا

فشكمريغ
هال"75:5.دمحمنبدمحمنيدلابطق,يزارلا.8

ئيوزقلايلعنبرمعنيدلامحبمامإلااهفنصيلاةيسمشلاةلاسرلايفةيقطنملادعاوقلاريرحت

دمحمنبيلعةيشاحبليذ.يزارلادمحمنبدمحمنيدلابطقل/يتاكلابفورعملا

ةعبطملا:ةرهاقلا.قطنملايفةيسمشلاىلعيزارلانيدلابطقحرشىلعيناحرملا

صا75؟5-.[م95١-]«ةيميهاربإلا

ه035007١.يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا٠.
هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/لدجلاباتكصيخلت

ةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.يديرهديمجلادبعدمحأقيقحتلافكراش؛ثرورتبسلراشت

؛وطسرأبتكلدشرنباحورش).ص207754.م1919ءه19١/؛باتكللةماعلا

(+؛قطنملايفوطسرأبتكصيخلت
فشكم

02---7



ه09001٠١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا١
؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمفيلأت/لدجلايفسيلاطوطسرأباتكصيخلت

«ه99١1١:«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.ملاسميلسدمحمقيلعتوقيقحت

صون265.ماإ14

فشكم

ه01-١030,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا0.7
هعجار؛مساقدومحمهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/ةرابعلاباتكصيخلت

ةعيحلا:ةرهاقلا.يديرهديحمادبعدمحأءثروزرتبسلراشتهيلعقلعوهلمدقوهلمكأو

(؟؛قطنملافوطسرأبتكصيخلت).ص١١١.م١48١ه١4.٠«باتكللةماعلاةيرصملا

فشكم

ه01-١030.يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا.7
ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا-.يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/سايقلاباتكصيخلت

نورقلايفةيفسلفلاتافلؤملاةعومجب).2ص*794م1947ء.مه14.5١.باتكلل

(ىطسولا

نبدمحم,.دشرنبا.4 ه07-١0940,يسلدنألادمحأ
هعجار؛مساقدومحمهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/سايقلاباتكصيخلت

ةئيهلا:ةرهاقلا.يديرهديحمادبعدمحأ«ثروزتبسلراشتهيلعقلعوهلمدقوهلمكأو

وطسرأبتكصيخلت).ص2483994.م1948ه4.7١«باتكللةماعلاةيرصملا

(4؛قطنملاف

/ثحبلاةنيع فشكم

ه03007١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا0
هعجار؛مساقدومحمهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/تالوقملاباتكصيخحلت
ةئيهلا:ةرهاقلا.يديرهديحبادبعدمحأءثرورتبسلراشتهيلعقلعوهلمدقوهلمكأو

(؟؛قطنملايفوطسرأبتكصيخلت)-ص04١.م١148ه1759١«باتكللةماعلاةيرصملا
فشكم



ه05007١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا.7
رودابلاسهيلعقلعوهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/سفنلاباتكصيخلت

«نيساليغيمدهعم«ةيملعلاثوحبللىلعألاسلجا:[اينابسا]ديردم.سيلاغونثموغ

نباتافلؤم؛ىطسولانورقلاةفسالفةنازخ).صا47#1١١1م986١ء.عاه4041١]
(ةيبرعلاصوصنلا.أ.دشر

ه01-١090,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا07
ةعجارم؛يربع.لدرفلأقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/سفنلاباتكصيخلت

ص254154م994١هها41١1؛ةفاقثللىلعألاسلخا:ةرهاقلا.يدهمنسحم
فشكم

ه01001١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا6
-.نيمأنامثعهلمدقوهقّمح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/ةعيبطلادعبامصيخلت

ص158-م1908ءهااالا/فدالوأويبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا

ه01-١050,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا9

:توريب-.يماهجراريجقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/وطسرأقطنمصيخلت

مسق.ةينانيللاةعماجلاتاروشنم).جال.م1985,«ها١14٠0١«ةينانبللاةعماجلا

(5١؟؛ةيعامتجالامولعلاوةيفسلفلاتاساردلا

فشكم

ه04007١.يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا

-.يماهجراريجقيقحتوةسارد؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/وطسرأقطنمصيخلت
ملعةلسلس).جمدفجال.م1997ءها١١4١«ينانبللاركفلاراد:توريب.؟ط

(قطنملا

ه03007١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا١.
:ةرهاقلا.5ط.ايندناميلسقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/تفاهتلاتفاهت

رئاخذ).(ص)٠٠١5ج5لم19111١959-هشا1917-0٠119١؛فراعملاراد
(7107؛برعلا

5



ه01-١٠090.يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا0.3
دمحمطبضوميدقت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/تفاهتلاتفاهت -.١ذط.ييرعلا

صاله.م1997ءها4١7,ينانبللاركفلاراد:توريب

فشكم

ه07-١030,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا57
نبدمحأنبدمحم/راوحلاتايقالخألًاسيسأتوةيملعلاحورللاراصتنا:تفاهتلاتفاهت
دباعدمحمعورشملاىلعفرشمللحورشوةيليلحتةمدقمولخدمعم؛يسلدنألادشر

.ص766.م998١بها41١9«قيبرغلاةدحولاتاساردزكرم:توريب.يرباحلا

(*؛دشرنباتافلؤم.يبرعلايفسلفلاثازلاةلسلس)

/ثحبلاةنيع فشكم

ه01-١٠090,.يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا5
نيدلالامجقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/يعيبطلاملعلاوقطنملايفتالاقم

صالا/4.م987١ه١4٠04«ةيبرغملارشنلاراد:ءاضيبلارادلا.يرلعلا

فشكم

نبنمحرلادبع.يليهسلا.0 ه١011ت,هللادبع
قيقحت؛يليهسلاهللادبعنبنمحرلادبعفينصت/هقفلاوثيدحلاوةغللاووحنلافيلامألا

صا.م١110ءهه١941١,ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.انبلاميهاربإدمحم

دمحمركبوبأ.نيربسنبا.7 ها١٠١-77
ءها411١"«ةثيدحلاباتكلاراد:تيوكلا."ط.نيريسنبدمحمركبيبأل/مالحألاريسفت

ص194.م01

فشكمريغ
ه"١17100١,يلعيبأنبيلع.يدمآلافيسلا.7

-.فيطللادبعنيسحقيقحت؛يلعيبأنبيلعيدمآلافيسلل/مالكلاملعيفمارملاةياغ

ص166م1984ءها11/4١«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلحملا:ةرهاقلا



ه١171-١00يلعيبأنبيلع.يدمآلافيسلا.4
عميدمآلافوسليفلا فيسلل/نيملكتملاوةمكحلاظافلأحرشيفنيبملاباتكقيقحت

هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يلعيبأنبيلعيدمآلا :توريب.١ط.مسعألاريمألادبع

صا2.م1980ءها4.77ءلهانملاراد

فشكم

ه١771-١00,يلعيبأنبيلع,يدمآلافيسلا.9
قيقحت؛يلعيبأنبيلعيدمآلافيسلل/نيملكتملاوءامكحلاظافلأيناعمحرشيفنيبملا

ٍف).صا11م1947ه5.84١«ن.د:ةرهاقلا.يعفاشلادومحمنسحميدقتو

١(؛يفسلفلاويمالكلاحلطصملا

فشكم

٠ه77-١418,يراخبلاهللادبعنبنيسحلا.انيسنبا0.
هلمدقوهيلعقلعوهححص؛يراحبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/تاهيبنتلاوتاراشإلا

جال-م1948-191417ه115548-1751/,ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.ايندناميلس

نبنيسحلاانيسنبا0١ ه77-١418,يراخبلاهللادبع
هلمدقوهققح؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/ءافشلاباتكنمناهربلا

ص101م1975ه17481/,ةيبرعلاةضهنلاراد:ةرهاقلا.5ط.يودبنمرلادبع

(١م؛ةيمالسإتاسارد)

ه177١,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا.0"
:ةرهاقلا.يودبنمحرلادبعقيقحت؛يراحبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/تاقيلعتلا

١0(؛ةيبرعلاةبتكملا).صا99.م907١ءه41١؟«باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا
فشكم

ه77-١478,يراخبلاهللادبعنبنيسحلا,انيسنبا07
ةمكحلايفلئاسرعست هرخآيف.يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلافيلأت/تايعيبطلاو

برعلاراد:ةرهاقلا.؟ط.قاحسإنبنينحةينانويلانماهمجرت/لاسبأونامالسةصق

صا4٠١[م1584ها4٠١«يناتسبلل



نبنيسحلاانيسنبا.5 ه77-١218,يراخبلاهللادبع
ةعجارم؛مساقدومحمقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/تايعيبطلاءافشلا

صال677177-.م1159ءها785«يبرعلاباتكلاراد:ةرهاقلا.روكدمميهاربإ

نبنيسحلا,انيسنبا.0 ه77-١418,يراخبلاهللادبع
«يتاونقهتاحشجروجقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/تايعيبطلاءافشلا

ةبتكملا)-.جام1970ه78١©«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.ديازديعس

(ةيبرعلا

ه77-١278,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا.7

ةعجارم؛ديازديعسقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/سايقلاقطنملاءافشلا
عباطملانوؤشلةماعلاةئيهلاءيموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.روكدمميهاربإ

صا2338.م1954ها781«ةيريمألا

نبنيسحلا,انيسنبا.07 ه77-١218,يراخبلاهللادبع
انيسنبهللادبعنبنيسحلل/ءافشلاباتكنم(سفنلاملع)تايعيبطلانمسداسلانففلا

تاروشنم:[اسنرف]سيراب؛رشنلاوتاساردللةيعماجلاةسسوملا:توريب.يراخبلا

صالال..م1987ها4.7,يمالسإلايبرعلاثازتلا

نبنيسحلا,انيسنبا.4 ه77-١418,يراخبلاهللادبع
حيحصت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/ةيهلإلاوةيعيبطلاوةيقطنملاةمكحلايفةاجنلا
م1917هها771؛يدركلايربصنيدلايبحمرشن:ةرهاقلا.يدركلايربصنيدلاييحم

ص8

نبنيسحلا,انيسنبا.9 ه17-١4158,يراخبلاهللادبع
.7ط.يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/ةيهلإلاوةيعيبطلاوةيقطنملاةمكحلايفةاجنلا
صال17.م1918ءها٠ها/,ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا

فشكمريغ



ه77-١418,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا
يرصنريبلاعمج؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/انيسنبادنعةيرشبلاسفنلا

ص5١1.م1985ه4017١«قرشملاراد:توريب.ردان

فشكمريغ
هذا459١.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا١.
دمحمقيلعتوقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/يبرعنباةئربتبيبغلاةئبنت

صقل.[م43465١ها415]«ةفاقثلاوملعلاراد:ةرهاقلا.ميلسميهاربإ

ه188ت.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يتشباشلا.7
:دادغب.؟ط.داوعسيكروكقيقحت؛يشباشلادمحمنبيلعنسحلايبأل/تارايدلا

صدالو.م1535ه1785١1«ىتثملاةبتكم

فشكم

هللا"1١١,ليلخنيدلاسرغ.يرهاظلانيهاشنبا.7
نيهاشنبليلخنيدلاسرغفيلأت/تارابعلاملعفتاراشإلا[ىمسملا]مالحألاريسفت

جم١يفجا".م991١ءهه١4١7«يبتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.يرهاظلا

فشكم

فيرشلا.5 هلا"12١.دمحمنبيلع,يناجرجلا
ةاحنلاونيملكتملاوءاهقفلانيباهيلعحلطصملاظافلألاحرشيمجعم:تافيرعتلا

يفةلاسراهيلي.يناحرحلادمحمنبىلعفيرشلافيلأت/مهريغونيرسفملاونييفرصلاو
تاحوتفلاهباتكيفةدراولايبرعلانبنيدلايحيديسةيفوصلاسيئرتاحالطصانايب
صا45,م1918ها765/8«يبلحلايبابلا:ةرهاقلا-.ةيكملا

فيرشلا.0 هلا"74١دمحمنبيلع.يناجرجلا
ءه97١ءرشنللةيسنوتلارادلا:سنوت.يناحرجلادمحمنبيلعفيرشلل/تافيرعتلا

صا45-م1

فشكمريغ

-عود



فيرشلا."7 هل7"17١,دمحمنبيلع,يناجرجلا
نمتعمجةيفسلفوةيهقفوةيوغلتاحلطصموتافيرعت:تافيرعتلاباتك بتكلاتاهمأ

نمءاجهلافورحىلعتبتروةيوغللاوةيهقفلاوةيفسلفلا /ءايلاىلإفلألا يلعفيرشلل

صال.م1978ها799؛نانبلةبتكم:توريب-.يناحرحلادمحمنبا

فشكم

نمءاجهلافورحىلعتبتروةيوغللاوةيهقفلاوةيفسلفلابتكلاتاهمأنم ىلإفلألا

دمحمنبيلعفيرشلل/ءايلا صالم1948ءه505١«نانبلةبتكم:توريب.يناجرملا

فشكم

.دمحمنبيلع,يناجرجلافيرشلا. هل١17-172
-.١ط.ةريمعنمحرلادبعقيلعتوقيقحت؛يناحرحلادمحمنبيلعفيرشلافيلأت/تافيرعتلا

صال019.م940١ها1408؛بتكلاملاع:توريب

فشكمريغ
فيرشلا.89 هل17ل/١2,دمحمنبيلع,يناجرجلا

هلمدقوهققح؛يناحرحلادمحمنبيلعفيرشلل/يوفصلاويزارللقطنملايفةرغلاحرش
صا7141-.م1341ءها١4٠١15«قرشملاراد:توريب.ردانيرصنريبلأهدعأو

نبدمحم,يناتسرهشلا٠٠ ه2179/05,ميركلادبع
قيلعتوميدقتوقيقحت؛يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحمل/ةفسالفلاةعراصمباتك

صاه0.م1515ه555١1«ن.د:ةرهاقلا.١ط.راتخمدمحمريهس

فشكم

ه171,يناهبصألادمحمنبهللادبع,.خيشلاوبأ١
/ةيمنتلاوخيبوتلا ءه404١«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.يناهبصألاخيشلاوبأدمحمنبهللادبعل

صا١١-2م4

-49-



نبدمحأ.هدازيربكشاط2.7" ه5-078-١١.ىفطصم
يربكشاطىفطصمنبدمحأل/مولعلاتاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم

رديح.يناميلانمحرلادبعدمحأ«يسودقلداعدمحمءيودنلاهطدمحمحيحصتت؛هداز

جا.م973١؛ها١ه5«ةيماظنلافراعملاةرئاد:[دنملا]نكدلادابا

فشكمريغ
نبدمحأ,هدازيربكشاط./" ه0-5-١0748,ىفطصم

؛هدازيربكشاطىفطصمنبدمحأل/مولعلاتاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم

 رونلاوبأباهولادبعيركبلماكقيقحت راد:ةرهاقلا ج4-م1978ها821/,ةثيدحلابتكلا

فشكم

نبدمحأ,هدازيربكشاط. ه9-374-١.ىفطصم
شاطىفطصمنبدمحأ:فيلأت/مولعلاتاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتفم

جال.م1986هها1.٠,ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط-.هدازيربك

/ثحبلاةنيع فشكم
نبدمحأ,هدازيربكشاط0 ه07430١.ىفطصم

ةيرتمويلببةيفارحويلببةسارد:مولعلاتاعوضوميفةدايسلاحابصموةداعسلاحاتم

دمحمديلو«ةفيلخنابعشةسارد؛هدازيربكشاطىفطصمنبدمحأل/تافاشكو

يفتاسارد).جا.م1997ءه١54١4«عيزوتلاورشنلليبرعلا:ةرهاقلا.ةزوعلا

(تامولعملاوبتكلا

فشكم

فشلالا/ت.دمحمنبيلعنيدلاءالع.يسوطلا.
دشرنبدمحأنبدمحملءامكحلاويلازغللةفسالفلاتفاهتيباتكنيبةمكاحملايفةريخذلا

ةرئادسلجم:[دنهلا]نكذدلادابارديح.يسوطلادمحمنبيلعنيدلاءالعل/يسلدنألا

صالالا.م917١ءها7"٠1,ةيماظنلافراعملا

.دمحمنبدمحمنيدلاريصن.يسوطلا0. ه1177ت
قيقحت؛يسوطلادمحمنبدمحمنيدلاريصنحرش/انيسنبالتاهيبنتلاوتاراشإلا
رئاخذ).جما.م1971هه197١«فراعملاراد:ةرهاقلا.5ط.ايندناميلس
(77؛برعلا

-4115-



.دمحمنبدمحمنيدلاريصن.يسوطلا. هاا/؟ت

نيدلارخخف«ءيسوطلادمحمنبدمحمنيدلاريصن/تاراشإلايحرشبموسوملاباتكلااذه

صا140-.م19037ءها1018«ةيريخلاةعبطملا:ةرهاقلا.١ط.يزارلا

ه470ت.يدادغبلاهللادبعجرفلاوبأ,بيطلانبا09
يماوكقيقحت؛يدادغبلاهللادبعبيطلانبجرفلايبأل/سويروفرفليجوغاسياباتكريسفت

صا248917.م1985ه40171«قرشملاراد:توريب-.يكيح
فشكم

40٠-0-0ه نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا .دمحم .٠

:ةرهاقلا.؟ط.يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/ملعلارايعم[ىمسملا]ةفسالفلاتفاهت

)97 ؛برعلارئاخذ)-ص1...م1959ء«ه٠75١«فراعملاراد

نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا١. ه0-050٠,دمحم
."ط.ايندناميلسميدقتوقيقحت؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/ةفسالفلاتفاهت

١١(؛برعلارئاخذ).صالالا.[م١٠58١ءهها١]1١1١؛فراعملاراد:ةرهاقلا

نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا.7 ه50٠0-٠00,دمحم
دمحمنبدمحمدماحيبأ/ةفسالفلاتفاهت -.يماهجراريجقيلعتوطبضوميدقت؛يلازغلا

ص51٠.م1997ها4١4«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ذط

فشكم

ه50-00-٠0دمحمنبدمحمدماحوبأ,يلازغلا7
/سفنلاةفرعمجرادمفسدقلاجراعم دمحمنبدمحمدماحيبأفيلأت .؟ط-.يلازغلا

4.م1918ها17914,ةديدجلاقافآلاراد:توريب ص١٠٠

-غ18-



نبدمحمرصنلاوبأ,يباراغلا.5 ه١19947.دمحم

هبوبوهلمدق؛يبارافلادمحمنبدمحمرصنلايبأل/اهتاداضموةلضافلاةنيدملالهأءارآ

ص158م1998ها4١5«لالهلاةبتكموراد:توريب.١ط.محلموبيلع

نبدمحمرصنلاوبأ,يبارافلا.0 ه7-١199.دمحم
نامئثعهيلعقلعوهلمدقوهققح؛يبارافلادمحمنبدمحمرصنلايبأل/مولعلاءاصحإ

صاله.م958١ءه895١«ةيرصملاولحنألاةبتكم:ةرهاقلا.ط.نيمأ

فشكمريغ
نبدمحمرصنلاوبأ,يباراغلا.7 ه1997٠١.دمحم

هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يبارافلادمحمنبدمحمرصنلايبأل/ةداعسلاليصحتباتك

صال.م1941ءها40١؛سلدنألاراد:توريب.١ط.نيسايلآرفعج

/ثحبلاةنيع فشكم
ه71-١994دمحمنبدمحمرصنلاوبأ,يباراغلا.

رفعجهيلعقلعوهلمدقوهققح؛يبارافلادمحمنبدمحمرصنلايبأل/تاقيلعتلا

ص٠١1.م198١ءها14.05١«لهانملاراد:توريب-.١ط.نيسايلآ

فشكم

نبدمحمرصنلاوبأ,يباراغلا. ه77-١1994دمحم
هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يبارافلادمحمنبدمحمرصنلايبأل/ةدحولاودحاولاباتك

صا2١٠٠م1989ءها1048ءرشنلللاقبوتراد:ءاضيبلارادلا.١ط.يدهمنسحم

ه052١7-05.نيسحلانبدمحم.يزارلارخفلا.8

ةيليلحتةساردوةمدقمعم؛يزارلارحفلانيسحلانبدمحم/مالكلاملعيفسيدقتلاساسأ

.صا67.م997١ها4١84«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ط.يبيرعلادمحم

ملعةلسلس) (مالكلا

-484-



نبدمحم.يرارلارخفلا. ه0:5٠-07غ,نيسحلا

/مالكلاملعفسيدقتلاساسأ يبحمرشن:ناتسدرك-.يزارلارخفلانيسحلانبدمحم

صآو6.م١٠5١ه4«يميعننيسح«فورعمرداقلادبع«ءيربصنيدلا

نبدمحم.يرارلارخفلا١. ه055-701.نيسحلا

'نيدلاردبدمحمحيحصت؛يزارلارخفلانيسحلانبدمحمل/تاهيبنتلاوتاراشإلابابل

صا1414-.م1908ه117١:يجناخلانيمأدمحم:ةرهاقلا.يناسعنلا

ه0550-2.نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا."

-.اقسلايزاجحدمحأقيقحت؟يزارلارخفلانيسحلانبدمحم/تاهيبنتلاوتاراشإلابابل

ص١١٠.م1941ها1.08؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط

ه055-701,نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا.7

قيقحت؛يزارلارخفلانيسحلانبدمحمل/مهعئابطوسانلاقالخأةفرعمىلإكليلد:ةسارفلا

ص118-.م1940ه١4١07؛يعاسلاةبتكم:ضايرلا.روشاعىفطصمقيلعتو

ه055-705,نيسحلانبدمحم.يرارلارخفلا.5

ريغصدمحمقيقحت؟يزارلارخفلانيسحلانبدمحمفيلأت/امهاوقحرشوحورلاوسفنلاباتك
,[م١1917ها5911«ةيمالسإلاثاحبألادهعم:[ناتسكاب]دابآمالسإ.يموصعملا

ص٠٠٠
فشكم

نببوقعي.يدنكلا.0 ه١101ت.قاحسإ

هققح؛يدنكلاقاحسإنببوقعيل/ىلوألاةفسلفلايفهللابمصتعملاىلإيدنكلاباتك

؛ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.١ط.يناوهألاداؤفدمحأهيلعقلعوهلمدقو

صا428-م1948ه4

-ه١غ#6-



ه4١31485٠,نسحلانبفسوي,دربمللانبا.5

مجعم نبفسويدربملانبال/بتكلا همتأ؛نسحلا -.يلبنحلايريبزلادوادنبهللادبع

صا1ا/-.م1983ها4٠١ءانيسنباةبتكم:ةرهاقلا

هلا100,ركبيبأنبليعامسإ.ئرقملانبا.7

هققح؛ئرقملانبركبيبأنبليعامسإل/يواحلاكلاسميفيواغلاداشرإحرشبةيشمتلا
تاساردلازكرةعجارموةحقنمةديدجةعبط.ةفيلخيلجتملادبعدومحمهعجارو

جا"-.م388١ه١5١48«ىدهلاراد:ةرهاقلا.زابلاىفطصمرازنةبتكميثوحبلاو

هلا1/00.ركبيبأنبليعامسإ.ئرقملانبا.

يبأنبليعامسإل/يفاوقلاوضورعلاووحنلاوخيراتلاوهقفلاملعيفيفاولافرشلاناونع
نبركب ص١١1.م1851ءها1:4١؛يبتكلايديشرلادمحأنسحرشن:ةرهاقلا.يرقملا

هلا100.ركبيبأنبليعامسإ.ئرقملانبا.5
/يقاوقلاووحنلاوخيراتلاوضورعلاوهقفلاملعيفيفاولافرشلاناونع يبأنبليعامسإهفلأ

نبركب ه405١«مولعلارادةسسؤم:ةحودلا.هط.يراصنألاهللادبعهققح؛ئرقملا

ص111م6

هلا100.ركبيبأنبليعامسإ.ئرقملانبا٠.

يبأنبليعامسإل/يفاوقلاوضورعلاووحنلاوخيراتلاوهقفلاملعيفيفاولافرشلاناونع
نبركب م1941ه114.05قدحةبتكم:ةدج.هط.يراصنألاهللادبعهققح؛ئرقملا

٠ص14

نبينغلادبع.يسلبانلا١. ها١0١٠153١,ليعامسإ

حاضيا ةزعقيقحت؛يسلبانلاليعامسإنبٍئغلادبعفيلأت/دوحولاةدحوىنعمنمدوصقملا

صال١.م1959:(ه1784١«ملعلاةعبطم:قشمد.ةيرصح

-هلو-ا



ها1١1-١0١٠57,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا0

.مساقدمحمحيحصت«يسلبانلاليعامسإنبغلادبعفيلأت/مانملاريبعتيفمانألاريطعت

جا.م1884-1484139مها5.05-1١590١«بيذلاىفطصم:ةرهاقلا

ها1١1-١٠١152,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا0

دمحمةبتكم:ةرهاقلا.يسلبانلاليعامسإنبنغلادبعفيلأت/مانملاريبعتيفمانألاريطعت

جا.م1107ها١٠7١«يجبيلملايلع

ها1١-١0١١51,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا6

.دمحمىفطصمحيحصت؛يسلبانلاليعامسإنبنغلادبعفيلأت/مانملاريبعتيفمانألاريطعت

جا-.م1581ءه11/7١,ةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا

ها1١١-١0١57,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا80

نيريسنباكمالحألاريسفتيفنومدقألاهبتكامةصالخوهو:مانملاريبعتيفمانألاريطعت

-.قيرزفورعمدادعإوقيقحت«يسلبانلاليعامسإنبئغلادبعفيلأت/مهريغونيهاشنباو
ص184-.م988١بها5١4«ريخلاراد:قشمد.١ذط

ها1١-١0١٠52,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا0
مجعملافورحبسحهتبتر؛يسلبانلاليعامسإنبٍنغلادبعل/مانملاريبعتيفمانألاريطعت

ص14077.م9445١ه4111/«ةفرعملاراد:توريب.هاط.هرابطروندمحمنانح

ه278ت,قاحسإنبدمحمجرفلاوبأ,ميدنلانبا.
رللومهمتأءلجولففاتسوجةيانع؛ميدنلانبقاحسإنبدمحمجرفلايبأفيلأت/تسرهفلا

ص*لا/لو,م1951ءها1781,طايخةبتكم:توريي-.رجيدورو

فشكم

-/ا1١ع-



ه1غ78ت.قاحسإنبدمحمجرفلاوبأ,ميدنلانبا
-.نامثعسابعدهانقيقحت؛ميدنلانبقاحسإنبدمحمجرفلايبأفيلأت/تسرهفلا

راد:رطق 5.م986١ءها١14.٠0:ةءاجفلا صالا

ه:ئ78ت.قاحسإنبدمحمجرفلاوبأ,ميدنلانبا9

-.م1917/8؛ه19١/«ةفرعملاراد:توريب.ميدنلانبقاحسإنبدمحمجرفلايبأل/تسرهفلا

ص4

فشكم

ه7ت.قاحسإنبدمحمجرفلاوبأ,ميدنلانبا٠.

يلعنبددحتاضرقيقحت؛ميدنلانبقاحسإنبدمحمجرفلايبأفيلأت/تسرهفلا

صا262476.م1988ءها408١«ةرسيملاراد:توريب.ا"ط.ينادنزاملا

فشكم

ه278ت.قاحسانبدمحمجرفلاوبأ,ميدنلانبا١.
ميهاربإاهيلعقلعواهبىنتعا؛ميدنلانبقاحسإنبدمحمجرفلايبأل/تسرهفلا

صدا.م1991ءها411١/«ةفرعملاراد:توريب.ناضمر

فشكم

؛فلؤملالوهجم/ةيعيبطلاةمكحلايفةيديعسلاةيدهلابانك.

].يقوقربلانمحرلادبعهحيحصتوهعبطبماق ءها1077«عةيمالسإلارانملاةلحم:ةرهاقلا

صا44ءلاا.[م514

هء١2تدمحمنبنيسحلانبيلع,ودنهنبا١.

قيقحت؛دمحمنبنيسحلانبيلعودنهنبافيلأت/ةينانويلامكحلافةيناحورلاملكلا

صا148-.م1896هها1"1١«يقرتلاةعبطم:قشمد.ينابقىفطصم

-458-



ت,كتافنبرشبم,افولاوبأ.5 ه١٠0وحن

مكحلاراتخم نبرشبمءافولايبأل/ملكلانساحمو هيلعقلعوهققح؛كتاف نمحرلادبع

صالا/؟.م٠198ءها1799ءرشنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤملا:توريب.؟ط.يودب

فشكم

هاد8*#85*#©«#©#©«8#

-419-



ةينيدلامولعلا
ه١1ت,هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا.0

دومحمقيلعتوقيقحتوةسارد؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/نآرقلاةلمحقالخأ

ص١14.م1841ها4.07؛ةضهنلاةبتكم:ةديرب.١ط.يلعديسلايشارقنلا

ه١ت,هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا.71
دمحأنبيلعنسحلايبأةياور؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/نآرقلاةلمحقالخأ

ةبتكم:ةنيدملا.١ط.ئراقلاحاتفلادبعزيزعلادبعهيلعقلعوهققح؛يمامحلايرقملا

(رادلاسئافننم)-.صا410/.م1941ها5١8«رادلا

ه0ت.هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا١.
قورافهثيداحأجرخوهيلعقلع؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/ءاملعلاقالخأ

صا141-.م1484ءه4.65١«قفاقثلاراد:ءاضيبلارادلا.؟ط.ةدامح

ه١ت.هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا.4
ميحرلادبعدمحأقيقحتوميدقت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحمفيلأت/ءاملعلاقالخأ

ص1أو5.م991١ءها14١5١«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط.حياسلا

ه١1ت,هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا.9
دومحمقيلعتوقيقحتوةسارد؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/ًائيدحنيعبرألاباتك

ص114.م1841ها4017«نايلعلارادةبتكم:ةديرب.١ط.يلعديسلايشارقنلا

ه0ت,هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا٠.
ديعسدمحمقيقحت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحمل/يهالملاوجنرطشلاودرتلاميرحت

ةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.١ط. سيردإ

ص457.م1947ها4١7ءداشرإلاو

فشكم

-#ه#ودل



١ه ت,هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا .١
دمحمقيقحت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/يهالملاوجنرطشلاودرنلاميرحت

١؟70اص -. م1984ءه405١«ةيوبنلاةنسلاءايحإراد:ضايرلا.١ط.سيردإديعس

فشكم

ت11٠0ه .هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا .
هققح؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/يهالملاوجنرطشلاودرنلاميرحتباتك

١ه 14017 ؛يراعحبلاراد:ةديرب.؟ط.يورمعلاةمارغرمعهثيداحأجرمعوهلمدقو

ْ صاالا.م17

١ه ت,هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا .7١
قيقحت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحمل/ةرخآلايفىلاعتهللاىلإرظنلابقيدصتلا

5؟١اص 0 م1985ها14.05ءبتكلاملاعراد:ضايرلا.5ط.ثايغدمحم

ه110ت.هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا .1
ءافلخلاراد:تيوكلا.ردبلاردبقيقحت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحم/ةعيرشلا

صا11.م1981بها207«يمالسإلاباتكلل

فشكم

١ه ت.هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا .0
:توريب.ط.يقفلادماحدمحمقيقحت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحمل/ةعيرشلا

٠6دص 4 . ١947م مها507",ةيملعلابتكلاراد

ت11٠0ه .هللادبعنبنيسحلانبدمحم,يرجآلا .7
ءافلخلاراد:تيوكلا.ردبلاردبقيقحت؛يرحآلاهللادبعنبنيسحلانبدمحمل/ءابرغلا

ص111.م1981هه)207«يمالسإلاباتكلل

فشكم

-455-



نبدمحمنابألانبا.7 ه090-101.يعاضقلاهللادبع
قيقحت؛هللادبعنبدمحميعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحمل/طبسلاربحتيفطمسلاررد

صا149١.م19417ءه14017١,يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط-.ىسومنيدلازع

فشكم

ت.يناتشولارمعنبةفيلخنبدمحم.يبألا8 هلا
يناتشولارمعنبةفيلخنبدمحم/ملعملالامكإلامكإ[ىمسملا]هحرشعمملسمحيحص

/سحلايسونسلافسوينبدمحم/لامكإلالامكإلمكم[ىمسملا]هحرشو.يبألا
رادةبتكم:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.مشاهملاسدمحمهححصوهطبض

جو.م494١ها1418«زابلا

.دمحمنبيلعنيثألانبا.4 ه١57-000
ةعبطملا:[ناريإ]نارهط.ريثألانبدمحمنبيلعل/ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

جو.م١ةهالهاالالال(ةيمالسإلا

فشكم

ه000١77.دمحمنبيلعنيثألانبا٠.
ءانبلاميهاربإدمحمقيلعتوقيقحت؛ريثألانبدمحمنبيلعل/ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

جال.م١٠1437مه484١«بعشلاراد:ةرهاقلا.ديافباهولادبعدومحمءروشاعدمحأدمحم

فشكم

.دمحمنبيلعنيثألانبا١. ه١77-000
جا“.ه4.09١«ركفلاراد:توريب-.ريثألانبدمحمنبيلعل/ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

.دمحمنبيلعنيثألانبا.7 ه١77-000
دمحمىلعقيلعتوقيقحت؛ريثألانبدمحمنبيلعفيلأت/ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

يبأحاتفلادبع«يربلامعنملادبعدمحمهظرقوهلمدق؛دوجوملادبعدمحألداعءضوعم

«ةيملعلابتكلاراد:توريب.لبشحاتفلادبعدلاخةسرهف؛راجنلارهاطةعمج؛ةنس

0لكل

فشكم

-4 95



ه055-707.دمحمنبكرابملانيدلادجمنيثألانبا.١؟
نبكرابملانيدلادحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأنملوصألاعماج

نبدمحم جا١م١117ءهه789١«يناولحلاةبتكم:قشمد.طووترألارداقلادبعقيقحت؛ريثألا

ه045٠.دمحمنبكرابملانيدلادجمريثألانبا.6
نبكرابملانيدلادحبفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأنملوصألاعماج

١-1407«ديدجلاركفلاراد:توريب.؟8ط.طوونرألارداقلادبعقيقحت؛ريثألانبدمحم

جا.م1-947١1980هالو

نيدلادجمنيثألانبا.0 ه055-701,دمحمنبكرابملا
نملوصألاعماج نبكرابملانيدلادحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأ

.؛ط.ميلسديحلادبعهعبطىلعفرشأ؛يقفلادماحدمحمهققح؛ريثألانبدمحم

ج1١-.م1584هه404١«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب

ه”055-701.دمحمنبكرابملانيدلادجمنيثألانبا.7
يفةياهنلا :ةرهاقلا.ريثألانبدمحمنبكرابملانيدلادحبفيلأت/رئألاوثيدحلابيرغ

جم.م1517ها181"«ةيبرعلابتكلاءايحإراد

فشكم

ه055-105.دمحمنبكرابملانيدلادجمنيثألانبا.7
قيقحت؛ريثألانبدمحمنبكرابملانيدلادحبفيلأت/رثألاوثيدحلابيرغيفةياهنلا

ءايحإراد؛ةيمالسإلاةبتكملا:توريب.١ط.يحانطلادمحمدومحم«يواوزلادمأرهاط

جد.م1971ها121١«يبرعلاثارتلا

فشكم

نبكرابملانيدلادجمنيثألانبا.8 ه055-701.دمحم
ميهاربإليلخقيقحت؛ريثألانبدمحمنبكرابملانيدلادحمفيلأت/يعفاشلامامإلابقانم

صا19م6٠19ءه١٠١14١«ةيمالسإلاةفاقثلاراد:ةدج.١ط.رطاخالم

7م



نبهللارصن.يرزجلاريثألانبا.4 ه"00717+.دمحم
سينأقيقحت؛يرزجلاريثألانبدمحمنبهللارصنل/ريثألانبالئاسر :دادغب-.يسدقملا
صال-.[م91١/-]«نييالمللملعلاراد:توريب؛يقارعلايملعلاعمجملا

فشكم

ه00-777+.دمحمنبهللارصن,يرزجلاريثألانبا٠.
يدومحيرونقيقحتوةسارد؛يرزجلاريثألانبدمحمنبهللارصنل/ريثألانبالئاسر
ص١18-.[م94815١ه405١]«لصوملاةعماج:لصوملا.يحانلاله:يسيقلا

ه107-199.دمحأنبليعامسإ,يبلحلاريثألانبا١.
-.يبلحلاريثألانبدمحأنبليعامسإل/ماكحألاديسثيداحأحرشيفماكحألاماكحأ
جمايفج4.م575١هه5414١,قرشلاةعبطم:ةرهاقلا

نبديعس.طسوألاشفخألا.7 ه0١1ت.ةدعسم
-.١ط.سرافزئافهققح؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسمهفنص/نآرقلايناعم
جا/-.م١198ءها١4.١«ةيفاقثلابتكلاراد:تيوكلا

فشكم

ه0١1ت.ةدعسمنبديعس.طسوألاشفخألا.57
نيمأدمحمريمألادبعقيقحتوةسارد؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسل/نآرقلايناعم
جا".م1580بها1.5.بتكلاملاع:توريب.١ط-.درولا

فشكم

نبديعس.طسوألاشفخألا.5 ه0١1ت.ةدعسم
١.ةعارقدومحمىدهقيقحت؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسل/نآرقلايناعمباتك
جادم1916.ه١«يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

نبدمحأ,يوهندألا.0 ه"1ق.دمحم
ةنيدملا-.يرخلاحلاصنبناميلسقيقحت؛يوهندألادمحمنبدمحأل/نيرسفملاتاقبط

صدوه.م1991ءه١14١1؛مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملا

فشكم

-49؟4-



ه17"1991,قاحسإنبدامح.يدزألا.7

؛يدزألاقاحسإنبدامحفيلأت/اهيفاههجويلالبسلاوملسوهيلعهللاىلصيبنلاةكرت

.م1984بها4٠١84«يرمعلامركأرشن:م.د.١ط.يرمعلاءايضمركأقيقحتوةسارد

صا

نبدمحمروصنموبأ.يرهزألا. ه١17-1787,.دمحأ
ىفطصمديعقيقحت؛يرهزألادمحأنبدمحمروصنميبأفينصت/تاءارقلايناعمباتك

دمحنبضوع«شيورد -.جم991١ءه4117١«فراعملاراد:ةرهاقلا.١ط.يزوقلا

(تاطوطحملارداوننم)

نبميهاربإ.ينيبارفسإلا14 هءئ184ت,ميهاربإنبدمحم

فراعنبنميأقيقحت؛نييارفسإلاميهاربإنبدمحمنبميهاربإل/ةناوعيبأدنسم

جد.م998١ه١4١9«ةفرعملاراد:توريب.يقشمدلا

فشكم

تدمحمنبرهاط,ينيبارفسإلا18 فشءالا

دمحمنبرهاطفيلأت/نيكلاملاقرفنعةيجانلاقرفلازييمتونيدلايفريصبتلا ؛ييبارفسإلا

فسويلامكقيقحت ملاع:توريب.١ط.توحلا صالم1989ها14١4«بتكلا

فشكم

نبءادفلاوبأ,يّقحليعامسإ.0 ها77١-77١٠,ىفطصم
راد:توريب.يقحىفطصمنبليعامسإءادفلايبأل/نايبلاحورريسفت [م1917/-]ءركفلا

ج'

؟٠١7-١77اه ,.ىفطصمنبءادفلاوبأ,يقحليعامسإ .١
نبليعامسإءادفلايبأفيلأت/نايبلاحورريسفتنمناهذألاريونت راصتخإ؛يقحىفطصم

ج4-.م988١ه4048١«ينوباصلاراد:ةرهاقلا.ينوباصلاىلعدمحمقيقحتو

-8غخ98ه



هل771191,ميهاربإنبدمحأ,يليعامسإلا.07
ركبيبأخويشيماسأيفمجعملاباتك ةياور؛يليعامسإلاميهاربإنبدمحأل/يليعامسإلا

.١ط.روصنمدمحمدايزقيقحتوةسارد؛يناقربلابلاغنبدمحأنبدمحمنبدمحأركبيبأ

جمافجا.م199082ه٠ءمكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا

فشكم

نبميحرلادبع.يونسألا.07 هال/1٠١6.نسحلا
نسحلانبميحرلادبعفيلأت/لوصألاىلععورفلاجيرختفديهمتلا .؟ط.يونسألا

صا)الال.م951١:ه1141/«ةيبرعلاةضهنلاةبتكم:ةكم

هالا//7١6,نسحلانبميحرلادبع,يونسألا.5

نيسحقيلعتوقيقحت؛يونسألانسحلانبميحرلادبعل/لوصألاجاهنمىلعلوصألادئاوز
.م991١ه١4١1«ةيبزتلاةيلكءدوعسكلملاةعماج:ضايرلا.يروتزلاعواطم

صام

نبميحرلادبع.يونسألا.0 ها/7/77١6,نسحلا
/ةيعفاشلاتاقبط -.توحلافسويلامكقيقحت؛يونسألانسحلانبميحرلادبعفيلأت

جا.م1941ها؛.ال,ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط

فشكم

نبميحرلادبع,يونسألا.7 ها/7/77١6,نسحلا
/ةيعفاشلاتاقبط -.يروبملاهللادبعقيقحت؛يونسألانسحلانبميحرلادبعفيلأت

جا.م١198ه١5٠0١«مرلعلاراد:ضايرلا

نبميحرلادبع,يونسألا.0 هال/؟7١6,نسحلا

؛يونسألانسحلانبميحرلادبعفيلأت/بحاحلانباضورعحرشيفبغارلاةياهنباتك
ص171.م988١:ه14.09١,ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.١ط.حالصنابعشقيقحت

-495-



نبميحرلادبع.يونسألا.4 هىلالا/77١5,نسحلا

هعم.يواضيبلارمعنبهللادبعنيدلارصانيضاقلللوصألاجاهنمحرشْفلوسلاةياهن

نسحلانبميحرلادبعفيلأت/لوسلاةياهنحرشللوصولاملس[ىمسملا]ةديفملاهيشاوح

ج4.م1987ءها407«بتكلاملاع:توريب.يونسألا

فشكمريغ
ه١١1ت.هللادبعنبدعسفلخوبأ.يرعشألا.5

داوجدمحمحيحصت؛يرعشألاهللادبعنبدعسفلخيبأل/قرفلاوتالاقملاباتك

صاا/4-.م9715١ءها1487؛ىرديحةعبطم:[ناريإ]نارهط.روكشم

فشكم

نبدمحم.رقشألا. ليعامسإ
نبدمحأنبدمحمفيلأتلبنحنبدمحأمامإلاهقفيفينغملاباتكليئاجحلاسرهفلا

/يسدقملاةمادق «ةيملعلاثوحبلاراد:توريب.١ط.رقشألاليعامسإنبدمحمدادعإ

ص١4١.ماوالااها؟١

لصفنمفاشك

,يرصملاعبصألايبأنبا١. ه001705,رفاظنبميظعلادبع
ةضهنراد:ةرهاقلا.5ط.يرصملارفاظنبميظعلادبععبصألايبأنبال/نآرقلاعيدب

ص48٠.م1917ءها797ءرصم

ها71559,نمحرلادبعنبدومحم.يناهفصألا.7

دومحمقيقحت؛يناهفصألانمحرلادبعنبدومحمل/بحاحنبارصتخمحرش:رصتخملانايب

«يمالسإلاثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.رهظم

نم).جال.م9485ه5 (4"؟4يمالسإلاثارتلا

-ةغ!؟ا/-



ها/717444,نمحرلادبعنبدومحم,يناهفصألا5

هلمدق؛يناهفصألانمحرلادبعنبدومحمل/لوصألاملعيفيواضيبلاجاهنملاحرش
ءها١٠4١ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ةلمنلاميركلادبعهيلعقلعوهققحو

(ص/.50)جما.م

ت.دمحمنبدمحأ,مثعأنبا.5 ه'١عوحن
سلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح-.١ط-.مثعأنبدمحمنبدمحأيبأل/حوتفلاباتك

-١958بدها126-985,ةديدجلاةودنلاراد:توريب؛ةينامثعلافراعملاةرئاد

1١/١7/9(؛ةينامثعلافراتعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).جم.م

,دايزنبدمحم,يبارعألانبا.0 ه١171-٠10
-.يشولبلادايسنيريمنبدمحأقيقحت؟يبارعألانبدايزنبدمحمفينصت/مجعملاباتك
جم"ْفج7.م1947ءه١١7,رثوكلاةبتكم:ضايرلا.١ط

فشكم

نبدمحم,جرعألانبا.7 ه310ت,باهولادبع
داؤفةساردوقيقحت؛جرعألانبباهولادبعنبدمحم/كولملاريبدتيفكولسلاريرحت

ص/١٠-.[م1917-]«ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكسإلا.معنملادبع

فشكم

ها717040,يلعنبدمحمنبدمحم,مامإلانبا."7
هصوصنققح؛يلعنبدمحمنبدمحممامإلانبافيلأت/ركذلاوءاعدلافنمؤملاحالس

راد«ريثكنباراد:توريب؛قشمد.١ط.وتسمبيدنيدلايبحمهلمدقوهثيداحأجرو

صد14.م1997ءها5١4«بيطلاملكلا

فشكم

-458-



ه01وحنتودمحمنبنيمأدمحم,هاشدابربمأ.
هقفلالوصأيفريرحتلاباتكىلعودمحمنبنيمأدمحمهاشدابريمأحرش/ريرحتلاريسيت

-"ها«يبلحلايبابلا:ةرهاقلا.مامهنبالةيعفاشلاوةيفنحلايحالطصانيبعماجلا

جمايفجإ.م197-197105ه0

ه0/17وحنتودمحمنبنيمأدمحم,هاشدابربمأ.5

ريسيت لوصأيفريرحتلاباتكىلعودمحمنبنيمأدمحمهاشدابريمأحرش/ريرحتلا
راد:توريب-.يردنكسلامامهنبالةيعفاشلاوةيفنحلايحالطصانيبعماجلاهقفلا

ج4-.[م51١ا/-]؛ةيملعلابتكلا

نبدمحم,جاحلاريمأنبا٠٠. هلا1109.دمحم
يفمامهلانبلامكلامامإلاريرحتىلعدمحمنبدمحمجاحلاريمأنباحرش/ريبحتلاوريرقتلا

نيدلالامجمامإلاحرشهشماهب.ةيعفاشلاوةيفنحلايحالطصإنيبعماجلالوصألاملع

يضاقلل/لوصألاملعىلإلوصولاجاهنمحرشيفلوسلاةياهن[ىمسملا]يونسألا
جا“.م941١ها1١4«ةيملعلابتكلاراد:توريب.؟88ط.يواضيبلا

77١-/17ه نبدمحم.يرابنألانبا ,دمحمنبمساقلا .١
يفءادتبالاوفقولاحاضيإ نبدمحمنبمساقلانبدمحم/لجوزعهللاباتك

جا.م1971ها٠79١«ةيبرعلاةغللاعمجب:قشمد-.يرابنألا

فشكم

نبمساقلاوبأ.يسلدنألا.77 ها07ت,جارس
يبأدمحمقيقحتوةساردوعمج/يسلدنألاجارسنبمساقلايبأةعامجلايضاقىواتف

:ةيسلدنألاةلسلسلا).ص797.م٠...ءه١47١«يفاقثلاعمجملا:يبظوبأ.نافجلا

(ا/؛ةطانرغءاملعىواتف

-4994-



,ميهاربإنببوقعي.يراصنألا.١؟ ها1-١17؟
ةعبطملا:ةرهاقلا.؟ط.مدآنبىيحيو«يراصنألاميهاربإنببرقعيل/جارخلاباتك

ص75449١1-.م1977هها160(ةيفلسلا

فشكم

ه1ت,يلعنبدمحمرفعجوبأ,يمقلاهيوبابنبا.
/ديحوتلا راد:توريب-.ييسحلامشاهقيقحت؛يمقلايلعنبدمحمرفعجيبأهيوبابنبال

صودالا.م953١ءها1141/«ةفرعملا

فشكم

ه١ت,يلعنبدمحمرفعجوبأ,يمقلاهيوبابنبا.0

-.مولعلارحبقداصدمحمقيقحت؛يمقلايلعنبدمحمرفعجيبأهيوبابنبال/عئارشلاللع
صامل.م15131955هها785-7١م1«ةيرديحلاةعبطملا:فجنلا

نبدمحمرفعجوبأ.يمقلاهيوبابنبا.. ه١ت,يلع
ةسسؤم:[ناريإ]نارهط.يمقلايلعنبدمحمرفعجيبأهيوبابنبال/ةيادهلاوعنقملا

صالا5.م908١ءها5١ا/ا/«ةينيدلاتاعوبطملا

نبدمحمرفعجبأ,يمقلاهيوبابنبا.7 ه١ت.يلع

نسحقيقحت؛يمقلايلعنبدمحمرفعجيبأهيوبابنبال/هيقفلاهرضحيالنم
ج4م961١ه51/5١«فجنلاةعبطم:فجنلا.يناسارخلايوسوملا

هذ7٠ت,ميلسنبنمحرلادبع,ةدازيجةجابلا.

/قلاخلاوقولحملانيبقرافلا حيحصت؛ةدازيحجهجابلاميلسنبنمحرلادبعفيلأت

-.م1940ه508١«ةيراجتلانايبلاعباطم:يبد.شيوردجرفمعنملادبعةعجارمو

ص0غ

دع.



هئ15"2٠.دعسنبفلخنبناميلس.يجابلا.4

يفيراخبلاهلجرمنملحيرجتلاوليدعتلاهباتكويجابلافلخنبناميلسديلولاوبأ

-.١ط.نيسحةبابليبأقيقحتوةسارد؛دعسنبفلحنبناميلسل/حيحصلاعماجلا

(صا441١)جا“.م985١ه54.05١ءءاوللاراد:ضايرلا

ه2071",دعسنبفلخنبناميلس.يجابلا٠.

:توريب-.يجابلادعسنبفلخنبناميلسل/لوصألاماكحأيفلوصفلاماكحإ

صالاال.م1186ءه١54٠١«ةلاسرلاةسسؤم

ه2071,دعسنبفلخنبناميلس.يجابلا١.
/هقفلالوصأيفةراشإلا دمحألداعقيقحت؛يحابلادعسنبفلخنبناميلسفيلأت

ءها15414١ءزابلاىفطصمرازنةبتكم:ةكم.7ط.ضوعدمحميلعءدوجوملادبع

صخالال.مم

فشكمريغ
هئ152٠7.دعسنبفلخنبناميلس.يجابلا.7

/بهذملاقيقحت يبأقيقحت؛يجابلادعسنبفلخنبناميلسل ليقعنبنمحرلادبع
صا[١٠0.م1941ها407ءبتكلاملاعراد:ضايرلا.١ط.يرهاظلا

هئ162٠7.دعسنبفلخنبناميلس.يجابلا١47.

/لوصألايفدودحلا «ن.د:توريب.دامحهيزنقيقحت؛يحجابلادعسنبفلخنبناميلسل

صمم.م1995ه8

ه12٠7.دعسنبفلخنبناميلس.يجابلا.5

:[اسنرف]سيراب-.يحابلادعسنبفلخنبفيلأت/جاجحلابيترتىفجاهنملاباتك

صا77/01.م1918ه1199ءنوسيم

-غ9-



هدقتهللاةبهنبليعامسإ.شيطابنبا.0

؛شيطابنبهللاةبهنبليعامسإفيلأت/لكشلاوطقنلاوطخلايفقفتملانيبلصفلاوزييمتلا
-.م1987ه5014١«باتكللةيبرعلارادلا:[ايبيل]سلبارط-.روصنمظيفحلادبعقيقحت

(ص٠٠١جك

فشكم

.مكحنبدمحمنبهللادبعريشقاب.7 ه١001-1
راد:ةدج.١ذط.ريشقابمكحنبدمحمنبهللادبعفيلأت/دئاوفلادئارفودئارخلادئالق

جمام940١ه١1٠١«نآرقلاةسسؤم:توريب؛ةيمالسإلاةلبقلا

نببيطلادمحم,ينالقابلا.7 ه2.77١,.دمحم
.ركسفيرشدمحمهيلعقلعوهلمدق؛ينالقابلادمحمنببيطلادمحم/نآرقلازاجعإ

(برعلارئاخذ).ص847م٠199.ءها١154١١«مولعلاءايحإراد:توريب.؟ط

نببيطلادمحم,ينالقابلا.4 هء.؟7١١دمحم
ءه١5٠7«فراعملاراد:ةرهاقلا.هط.ينالقابلادمحمنببيطلادمحم/نآرقلازاجعإ

(برعلارئاخذإ).ص794.م١0

فشكمريغ
ه77-١207دمحمنببيطلادمحم,ينالقابلا.4

:حيبصىلعدمحمةبتكم:ةرهاقلا.ينالقابلادمحمنببيطلادمحم/نآرقلازاجعإ

صالا9.م1901هاا

ه77.2دمحمنببيطلادمحم,ينالقابلا.٠
بجياميففاصنإلا فرع؛ينالقابلادمحمنببيطلادمحم/هبلهجلازوجيالوهداقتعا

]1؛ةيرهزألاةبتكملا:ةرهاقلا-.يرثوكلانسحلانبدهازدمحمهشماوهبتكوهمدقوباتكلا

ص6٠٠م1445ه8

فشكم

غ9



ه2"1١١8,دمحمنببيطلادمحم,ينالقابلا1١.

هلمدق؛ينالقابلادمحمنببيطلادمحم/ريغصلا:داشرإلاوبيرقتلا هيلعقلعوهققحو

جا-.م1991ه١14١5«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.دينزيبأيلعديمحلادبع

فشكم

ه1ئ77١07.دمحمنببيطلادمحم,ينالقابلا.7

يبأبىنكملابيطلانبدمحمينالقابلادمحمنببيطلادمحمفيلأت/ةعبرألاةمئألابقانم

.١ط.تاحرفةريمسقيلعتوحيحصتوقيقحت؛ركب ءه477١«يبرعلابحختنملاراد:توريب

صملوم1

فشكم

ه١٠3دعبت.يلعنبرمعنبيلع,ينونتبلانبا.47

قيقحت؛ينونتبلانبيلعنبرمعنبيلعفيلأت/ناوسنلادئاكمنمزازتحالايفناونعلا

راد:توريب.؟ط-.يمجنوتلادمحم صالا/١-.م1989ءها١٠4١«جاومأ

.دمحأنبفسوي,ينارحبلا. ها147ت
هققح؟ينارحبلادمحأنبفسويل/ثيدحلالاجرمحارتوتازاحإلايفنيرحبلاةؤلؤل

م1955:ها1586«,نامعتلاةعبطم:فجنلا.مولعلارحبقداصدمحمهيلعقلعو

ص١0

فشكم

,يراخبلا.0 ها١٠ت.دمحأنبزيزعلادبع

-.يراخبلادمحأنبزيزعلادبعفيلأت/يودزبلامالسإلارخفلوصأنعرارسألافشك

جم"يفج4-.م9174١ءه1946١«يبرعلاباتكلاراد:توريب

ه14507١,ليعامسإنبدمحم,يراخبلا.1
-.يناهربلاماشهدمحمهحيحصتبىنتعاوهعجار؛يراخبلاليعامسإنبدمحم/درفملابدألا

«ميركلانآرقلاظيفحتلديازعورشم.؛فاقوألاوةيمالسإلانوؤشلاولدعلاةرازو:يبظوبأ

صا[6ء9م1541ه0

عمم



ه195107-2.ليعامسإنبدمحم,يراخبلا١97.
.م19170ها.8٠«دامتعالاةعبطم:اطنط.يراخبلاليعامسإنبدمحم/ريغصلاخيراتلا

ص٠٠

ه195-101,ليعامسإنبدمحم,يراخبلا.
؛ةيرثألاةبتكملا:[ناتسكاب]لههكناس.يراخبلاليعامسإنبدمحم/ريغصلاخيراتلا
صال617.[م158-ها؛١1-]«ةيدادمالاةبتكملا:ةكم

ه195107,ليعامسإنبدمحم,يراخبلا.8
نيمأدمحمهعجار؛ناخننسحمدمحمهححص؛يراخبلاليعامسإنبدمحم/ريبكلاخيراتلا

جو.م1907هه١٠57١«يملعلامدقتلاةعبطم:ةرهاقلا-.يبرعلا

ه195١-01,ليعامسإنبدمحم,يراخبلا٠.

افولاوبأ«يناميلاىبحينبنمحرلادبعحيحصت؛يرامخبلاليعامسإنبدمحم/ريبكلاخيراتلا
١وغ7ها,١7517-,ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنطا]نكدلادابأديح.يناغفألا
جكد.م1843-

ه195107-2,ليعامسإنبدمحم,يراخبلا١".
-ةنسلابتكءايحإةنمجلحيحصت؛يراخبلاليعامسإنبدمحم/ريبكلاخيراتلا

جو.اه11598-15/8١«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجما:ةرهاقلا

ه195-101.ليعامسإنبدمحم,يراخبلا."0"
:توريب.يراخبلاليعامسإنبدمحم/حيحصلاعماجلاثيداحألحيرصلاديرجتلا

صال58.م984١ه١14٠١4ءرشنلاوةعابطللةماميلا

-44-



ه195-105,ليعامسإنبدمحم.يراخبلا.0"

.7ط-.ةريمعنمرلادبعقيقحت؛يراحبلاليعامسإنبدمحمفيلأت/دابعلالاعفأقلخ

صا14.م978١ءها9مءظاكعراد:ضايرلا؛ةدج

فشكمريغ
ه195-101.ليعامسإنبدمحم,يراخبلا.”5

«ةرماعلاةعابطلاراد:[عايكرت]لوبئاتسإ.يرامخبلاليعامسإنبدمحم/يراخبلاحيحص

جافجل-.[م1891هاللال]

ه195-1072,ليعامسإنبدمحم.يراخبلا0

دومحمقيلعتوقيقحتوميدقت؛يراخبلاليعامسإنبدمحم/يراخبلاهللادبعيبأحيحص

ها11/5«ةئيدحلاةضهنلاةبتكم:ةكم.يجافخدمحم؛ميهاربإلضفلاوبأدمحم؛يواونلا

جادما5ك61

ه195١1-012.ليعامسإنبدمحم,يراخبلا.1

].ه17/8١«بعشلاعباطم:ةرهاقلا.يراخبلاليعامسإنبدمحم/يراخبلاحيحص

جم"يفج١.[مم4

ه107121١95,ليعامسإنبدمحم.يراخبلا.”7

؛يواونلادومحمقيلعتوقيقحت؛يراتخبلاليعامسإنبدمحمل/يراخبلاهللادبعيبأحيحص
:ضايرلا؛ةثيدحلاةضهنلاةبتكم:ةكم.١ط.يجافخدمحم؛ميهاربإلضفلاوبأدمحم

جم“يفج1.م1184ءه١4١4«ةثيدحلاضايرلاةبتكم

ه196١-01,ليعامسإنبدمحم.يراخبلا

«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يراخبلاليعامسإنبدمحم/يراخخبلاحيحص

جم#فج6.م1147ها45

-#مغع"مه



ه195105-2,ليعامسإنبدمحم,يراخبلا.4

؛يعولاراد:بلح.ميهاربإدومحمقيقحت؛يراخبلاليعامسإنبدمحم/ريغصلاءافعضلا
صا41.م907١ه5

ه047,دمحأنبنمحرلادبعنبدمحم,يراخبلا٠".
ماسححيحصت؛يراخبلادمحأنبنمحرلادبعنبدمحم/مالسإلاعئارشومالسإلانساحم

ص١١1.م1948هاهالءيسدقلاةعبطم:ةرهاقلا.يسدقلانيدلا

هىذا/0ت.نيدلاماسحنبيقتملايلع,يروفلاناهربلا١".
؛يروفلاناهربلانيدلاماسحنبيقتملايلعل/لاعفألاولاوقألاننسيفلامعلازنك
ءها١؟«ةيماظنلافراعملاةرئاد:[دنطلا]نكدلادابآديح.نامزلاديحودمحمحيحصت

جم.م6

هاذ7/0ت.نيدلاماسحنبيقتملايلع.يروفلاناهربلا٠١".
؛يروفلاناهربلانيدلاماسحنبيقتملايلعل/لاعفألاولاوقألانئسفلامعلازنك

:بلح.اقسلاةوفصهحاتفموهسراهفعضووهححص؛ينايحيركبهبيرغرسفوهطبض
ج3.م1917ها191؛يمالسإلاثارتلاةبتكم

فشكم/ثحبلاةنيع
يلعنببوقعي,يوسوربلا١١". هذ١7ت.ينوميملا

؛ةيملعلابتكلاراد:توريب-.يوسربلاينوميملايلعنببوقعيل/مالسإلاةعرشحرش
صودال4.[م1917-ءها19-]ءزابلاراد:ةكم

قرمعنبدمحأركبوبأنازبلا. ه14؟ت

ظوفحمقيقحت؛رازبلاورمعنبدمحأركبيبأفيلأت/رازبلادنسمبفورعملاراخزلارحبلا
جده.م219881989؛نآرقلامولعةسسؤم:قشمد-.١ط.نيدلانيزنمحرلادبع

فشكم

-475-



هل77ت.باهشنبدمحمنبدمحم.يزازبلا.0
راونأدمحمحيحصت؛يزازبلاباهشنبدمحمنبدمحمل/ةفينحيبأمظعألامامإلابقانم

ءه١111١«ةينامثعلافراعملاةرئادسلحب:[دنهلا]نكدلادابآرديح.[خآو]نامهللا

جام4

ه471ت.بيطلانبيلعنبدمحم,يرصبلا.71
وبأيلعنبديمحلادبعةساردوقيقحت؛يرصبلابيطلانبيلعنبدمحم/دمعلاحرش

جا.م1194.ها:١٠مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط-.ديز

ه471ت,بيطلانبيلعنبدمحم,يرصبلا.
هبيذهتبىنتعا؛يرصبلابيطلانبيلعنبدمحمفيلأت/هقفلالوصأيفدمتعملاباتك

يسنرفلايملعلادهعملا:قشمد.نفحنسحءركبدمحمنواعتبهللاديمحدمحمهقيقحتو

(ص4١3)ج7.م974١ءها184١«ةيبرعلاتاساردلل

ه471ت,بيطلانبيلعنبدمحم,يرصبلا.
هطبضوهلمدق؛يرصبلابيطلانبيلعنبدمحمفيلأت/هقفلالوصأيفدمتعملاباتك

.م19417ه١5٠7زابلاسابع:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط-.سيملاليلخ

جم"

هام/١١6دمحمنبهللاديبع.ةطبنبا.
؛ةطبنبدمحمنبهللاديبعفيلأت/ةمومذملاقرفلاةيناحموةيجانلاةقرفلاةعيرشنعةبانإلا

نباضرقيقحت ةبتكم:ةكم.١طيطعمنامعن -.م984١هها5١14:ةيلصيفلا -.صا"417

(ثازنلارداوننم)

ع



فالا/٠١5دمحمنبهللاديبع,ةطبنبا٠"
نعةبانإلا ؛ةطبنبدمحمنبهللاديبعفيلأت/ةمومذملاقرفلاةيناحموةيجانلاةقرفلاةعيرش

جام1994ها4١١«ةيارلاراد:ضايرلا.؟ط-.يطعمنامعننبااضرةساردوقيقحت

(ص9ق45)

فشكم

فاذا٠١5دمحمنبهللاديبع,ةطبنبا١".
.ةطبنبدمحمنبهللاديبعفيلأت/ةمومذملاقرفلاةبناحبوةيجانلاةقرفلاةعيرشنعةنابإلا
هللادبعنامثعةساردوقيقحت؛ةيمهجلاىلعدرلا:ثلاثلاباتكلا.ردقلا:يناثلاباتكلا

ج7-.[م1995١]ه١4١5«ةيارلاراد:ضايرلا-.يبريثألامدآ

فازا/٠١دمحمنبهللاديبع,ةطبنبا."""
يرده[قيقحت]؛ةطبنبدمحمهللاديبعل/ةنايدلاوةنسلالوصأىلعةنابألاوحرشلاباتك

.تسوال بم1908ها1/8*1,ةيقرشلاراثآلليملعلايسنرفلادهعملا:قشمد صا07944

نبهللاديبع,ةطبنبا."31" فاذا٠١5.دمحم
ءاوهألالهأةنيابمونيفلاحملاةبناحبوةنايدلاوةنسلالوصأىلعةنابألاوحرشلاباتك

-.يطعمنامعننباضرةساردوقيلعتوقيقحت؛ةطبنبدمحمهللاديبعفيلأت/نيقراملا

ص817-.م984١ها1.8«ةيلصيفلاةبتكملا:ةكم

ها/8ت.يلعنبدمحمهللادبعوبأ,يلعبلا."
نبدمحمهللادبعيبأل/ينابيشلالبنحنبدمحأينابرلامامإلابهذمىلعهقفلافليهستلا
.ا١ط.ناليجحلازيزعلادبع«رايطلاهللادبعهيلعقلعوهصنطبضوهققح؛يلعبلايلع
صال17.م1494ءها54١4ءةمصاعلاراد:ضايرلا

-غ8-



هات.يلعنبدمحمهللادبعوبأ,يلعبلا.0
يلعنبدمحمهللادبعيبأل/ينابيشلالبنحنبدمحأينابرلامامإلابهذمىلعهقفلايفليهستلا

:ضايرلا.78ط.ناليجحلازيزعلادبعو«رايطلاهللادبعهيلعقلعوهصنطبضوهققح؛يلعبلا

ص156م1998ه1414١«ةمصاعلاراد

ه018ت.ناهربنبيلعنبدمحأ,يدادغبلا."
وبأديمحلادبعقيقحت؛يدادغبلاناهربنبيلعنبدمحأفيلأت/لوصألاىلإلوصولا

جام1584ها4«فراعملاةبتكم:ضايرلا.دينز

فشكم

ه207”ت,ىلعنبدماحنبنسحلا,يدادغبلا."7
ةبتكمءبتكلاملاع:توريب.يدادغبلاىلعنبدماحنبنسحلافيلأت/ةبوجألابيذهت

صال171.م1988ه504١«ةيبرعلاةضهنلا

هال"ت.دمحمنبنمحرلادبع,يدادغبلا."4
هقفْفكلاسملافرشأىلإكلاسلاداشرإ /كلاممامإلا نبنمحرلادبعفيلأت دمحم

هه«يبلحلايبابلاىفطصمةبتكم:ةرهاقلا-.يلعدعسدمحأحيحصت؛يدادغبلا

صا455-.ما6

دمحمنبمناغ,يدادغبلا."6 ها77١٠ت

حلاصدمحمقيقحت؛يدادغبلادمحمنبمئاغفيلأت/تانايبلاضراعتدنعةاضقلاًاجلم

ص64٠م1978هها44,مالسلاةعيطم:دادغب.يوارلاديعسدمحم«يوارلا

نبهللادبع,يوغبلا3٠”. ه'؟71١-5١5.دمحم
دمحمقيقحت؛يوغبلادمحمنبهللادبعفيلأت/يوغبلامهكردأنيذلاخويشلاةافوخيرات

ص١١١م1988ه1405١«ةيفلسلارادلا:[دنهلا]يابموب.١ط.سمشزيزع

-4غ4-



7١5-1١5ه .دمحمنبهللادبع,يوغبلا .'"١
يزوفتعفرقيقحت؛يوغبلادمحمنبهللادبعل/يرهوجلادعجلانبيلعثيدح:تايدعملا

جا.م1154ه6«يحناخلاةبتكم:ةرهاقلا.بلطملادبع

ه١٠0ت.دوعسمنبنيسحلاةنسلاييحم,يوخبلا.""

قيقحتوةسارد؛يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلايبحم/بيذهتلانميضاقلابدأباتك

صاله.م1937ءه417١«رانملاراد:ةرهاقلا.١ط.يجقدنصميهاربإ

ةنسلاييحم.يوغبلا.""' ه١٠0ت.دوعسمنبنيسحلا

ةيوارقيقحتوةسارد؛يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلايبحم/بيذهتلانمدودحلاباتك
صاله١.م1995ه114117؛ن.د:م.د.١ط.راهظلاميركلادبعنبدمحأتنب

فشكمريغ
ه١٠0ت.دوعسمنبنيسحلاةنسلاييحم,يوغبلا.":

ريهز«طوؤانرأبيعشقيقحت؛يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلاييحم/ةنسلاحرش
ج13.م1947فها1.«يمالسإلابتكملا:توريب.7ط-.شيواشلا

فشكم/ثحبلاةنيع
,يوغبلا.0 ه7١1-5١5.دمحمنبهللادبع

لابشألايبأقيقحت؛يوغبلادمحمنبهللادبعفينصت/ديزنبةماسأبحلانبنببحلادنسم

صا141.م1988ءه١٠14١ءءايضلاراد:ضايرلا.ةودنملانيمأنبنسح؛يريهزلا

فشكم

ةنسلاييحم.يوغبلا.""1 ه١٠0ت,دوعسمنبنيسحلا
ءه914١١؛ملقلاراد:توريب.يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلايبحن/ةنسلاحيباصم

جمايفجا.[ما41لا/]

سهجواس



ه١٠0ت,دوعسمنبنيسحلاةنسلاييحم.يوغبلاةففي

ءركفلاراد:توريب.يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلايبحم/ليوأتلاوريسفتلافليزنتلاملاعم

جدوم1940ه5

فشكمريغ
ه١٠0ت,دوعسمنبنيسحلاةنسلاييحميوغبلا٠74

جرخوهققح؛يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلاييحمعضو/"ليزنتلاملاعم":يوغبلاريسفت
.١ط-.شرحلاملسمناميلس«ةيريمضةعمجنامثع«رمنلاهللادبعدمحمهئيداحأ راد:ضايرلا

.م1991-9١م9هها١41١-١14.09,ةبيط جما

فشكمريغ
ه١٠0ت.دوعسمنبنيسحلاةنسلاييحميوغبلاةفقا

هئيداحأجروهققح؛يوغبلادوعسمنبنيسحلاةنسلاييحم/ليزنتلاحلاعم:يوغبلاريسفت

«ةبيطراد:ضايرلا.؟ط.شرحلاملسمناميلس«ةيريمضةعمجنامثع«رمنلاهللادبعدمحم

جمم1946ها5

نبفلخ.لاوكشبنبا. ه59501/8,كلملادبع

دومحمجيرختوقيقحت؛كلملادبعنبفلحلاوكشبنبال/تامهبملاوضماوغلاباتك

-.(ص901)جا.م1144ه١41١8ءءارضخلاسلدنألاراد:ةدج.١ط.يوارغم

١(؛ةيعماجلالئاسرلاةلسلس)

ه2551,كلملادبعنبفلخ,لاوكشبنبا١.

نبفللاوكشبنبال/تاجاحلاوتامهملادنعىلاعتهللابنيثيغتسملاباتك

«ةيملعلاثاحبأللىلعألاسلحملا:[اينابسأ]ديردم.نيراماليونامقيقحت؛كلملادبع

دهعم صا2509117.م199١)ء«ه1١4١؛يبرعلاملاعلاعمنواعتلا

فشكم

-١غ48-



نبحلاص.يمشاهلاءاقبلاوبأ."2" ه04-١17714,نيسحلا
.حدقدومحمقيقحت؛يمشالانيسحلانبحلاصءاقبلايبأفيلأت/ليجنإلاوةاروتلافرحنمليجخت

صأو48-م1998ه8ةيمالسإلاةعماجللا:ةرونملاةنيدملا

فشكم/ثحبلاةنيع

هل402/٠4,رمعنبميهاربإنيدلاناهرب.يعاقبلا."2"

-.١ط-.يعاقبلارمعنبميهاربإنيدلاناهربل/روسلاوتايآلابسانتيفرردلامظن

-١959اها١9-14٠١14«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنهل]نكدلادابارديح

14/١(؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).ج77-.م3877

هل401٠9,رمعنبميهاربإنيدلاناهرب,يعاقبلا."5

-.7ط.يعاقبلارمعنبميهاربإنيدلاناهربل/روسلاوتايآلابسانتيفرردلامظن

جالام1957ها4١«يمالسإلاباتكلاراد:ةرهاقلا

نبميهاربإنيدلاناهرب,يعاقبلا.0 ه01٠9,رمع

رمعنبميهاربإنيدلاناهربفيلأت/يبرعنباريفكتىلإيبغلاهيبنت[وأ]فوصنلاعرصم
ءه19١1/؟«ةيدمحملاةنسلاءايحإةيعمج:ةرهاقلا.ليكولانمحرلادبعقيلعتوقيقحت؛يعاقبلا

صام١٠.م07

نبميهاربإنيدلاناهرب,يعاقبلا.71 هل408٠9,رمع

رمعنبميهاربإنيدلاناهربفيلأت/يبرعنباريفكتىلإيبغلاهيبنت[وأ]فوصتلاعرصم
م٠194ه١4٠٠زابلادمحأسابعرشن:ةكم.ليكولانمحرلادبعقيلعتوقيقحت؛يعاقبلا

ص1

-قغ819



نبميهاربإنيدلاناهرب.يعاقبلا.7 هلا050.رمع

رمعنبميهاربإنيدلاناهربفيلأت/يبرعنباريفكتىلإيبغلاهيبنت[وأ]فوصتلاعرصم

/-.ليكولانمحرلادبعقيقحت؛داحتالاةعدببدانعلالهأنمدابعلاريذحتهيلي.يعاقبلا

ص715.م1996ها4١8«ءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاةرادإةسائر:ضايرلا

ه٠ت.يزاربشلارصنلايبأنبناهيزور.يلقبلا.

؛يلقبلايزاريشلارصنلايبأنبناهبزورل/ماقموماقمفلأبفورعملاحاورألابرشم

«بادآلاةيلك«لوبناتسإةعماج:[ايكرت]لوبناتسإ.هجاوخنمرحمفيظنقيقحتوحيحصت

صالالا/.م917١هاو1

فشكم

نبىيحينبدمحأ,يرذالبلا.5 ه17/4ت.رباج

؛يرذالبلارباجنبىيحينبدمحأ/امهدلووباطخلانبرمعوقيدصلاركبوبأناخيشلا

.م1144هها4١4«نمتؤملاةسسؤم:ضايرلا.١ط.دمعلايقتدصناسحإقيقحت

ص4

ه0771ت.دمحمنبدمحمنيدلايقت,يسنطالبلا.0-
قيقحت؛يسنطالبلادمحمنبدمحمنيدلايقتل/لاملاتيبنممرحيولحياميفلاقملاريرحت

صالاله.م988١ءها١4٠١«ءافولاراد:ةروصنملا.١ط.غابصلاهللاحتفةساردو

فشكم

ها717079,يلعنيدلاءالع,نابلبنبا١.
بتكلاراد:توريب.نابلبنبيلعنيدلاءالعل/نايحنباحيحصبيترتبناسحإلا

ص106.م1541ه4.4١«ةيملعلا

-مغغم



ها/717019,يلعنيدلاءالع,نابلبنبا."0”

بيعشقيقحت؛نابلبنبيلعنيدلاءالعل/نابحنباحيحصبيرقتيفناسحإلا
1١94848«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.ا١ط.طوؤنرألا -١41١15اهب م991١-1١15509

جا

فشكم

ها/71704,يلعنيدلاءالع,نابلبنبا."0"
نماهيلإفيضأاموةيهملإلاثيداحألايفةينسلادصاقملا /ةيدهزلاراعشألاوةيظعولاتاياكحلا

5يوارطخلادمحم؛وتسسمنيدلايبعهصوصنققح؛ذابلانبيلعنيدلاالصفي
رادبتكم:ةرونملاةنيدملا نباراد:قشمد؛ثازلا ).ص308بم948١ها408«ريثكلا
(ةيسدقلاثيداحألاثوحبنم

فشكم

نبلتاقم,يخلبلا.5 ها١6١-١نيشبنبناميلس
دومحهللادبعقيقحت؛يمخلبلاريشبنبناميلسنبلتاقمل/ميركلانآرقلايفرئاظنلاوهابشألا
صا04/.--م1910هه٠18١©«باتكللةماعلاةيرصملاةئيفلا:ةرهاقلا.ةتاحش

ها١6١-"١٠نيشبنبناميلسنبلتاقم,يخلبلا.0
دومحمهللادبعقيقحت؛يحلبلاريشبنبناميلسنبلتاقمل/نآرقلانمةيآةئمسمخلاريسفت
ص١41م1959ه784١«ييلحلاةسسؤم:ةرهاقلا.ةتاحش

فشكم

ه774,يلعنبدمحمهللادبعوبأ,يسنلبلا.7
/ليمكتلاومالعألايباتكلوصومللييذتلادئاعوعمجلاةلصبموسوملانآرقلاتامهبمريسفت
:توريب.١ط.يمساقلانسحنبفينحقيقحتوةسارد؛يسدلبلايلعنبدمحمهللادبعيبأل
جا".م1991ها4١7«يمالسإلابرغلاراد

فشكمريغ
هئءا/197١,هللادبعنبدمحأنبنسحلا,انبلانبا.07

نبهللادبعقيقحت؛انبلانبهللادبعنبدمحأنبنسحلافينصت/ليزجلاهباوثوليلهتلالضف
ص94.ه409١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.عيدجلافسوي

فشكم

-غغ5-



نبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ,ءانبلا. ها7١١ت.دمحأ
-.ءانبلادمحأنبدمحمنبدمحأسابعلايبأل/رشعةعبرالاتاءارقلابرشبلاءالضففاحتا

ص455-.م1941ه4.01١؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا«بتكلاملاع:توريب

فشكمريغ
ها1157ت,نسحلانبدمحمهللادبعوبأ,ينانبلا.9

عمجنعمىلعىلحمادمحأنبدمحمنيدلاسمشلالجلاحرشىلعينانبلاةمالعلاةيشاح
ريرقتهشماهب.يكبسلانبباهولادبعنيدلاجات«نسحلانبدمحمهللادبعيبأل/عماوجلا'

ج7-.[م917١-]«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا-.ٍئيبرشلانمحرلادبعمالسإلاخيش

٠٠٠١-1٠١01١ه سنوينبروصنم,ينوهبلا "٠

سنوينبروصنمفينصت/تادارإلاىهتنمىلعةيشاح:ىهتتملاقئاقدلىهنلايلوأداشرإ

ءها 47١ ضخراد:توريب.١ذط.شيهدنبهللادبعنبكلملادبعقيقحتوةسارد؛يتوهبلا

0

ه١0١٠1-١٠٠٠,سنوينبروصنم,ينوهبلا."1
لالههيلعقلعوهعجار؛يتوهبلاسنوينبروصنمل/عانقألانتمنععانقلافاشك
ص191.عاه1١.-]ةفيدحلارصنلاةبتكم:ضايرلا.لالهيحليصم

,سنوينبروصنم.ينوهبلا."1 ه١01١٠-١٠٠٠
لالههيلعقلعوهعجار؛يتوهبلاسنوينبروصنمل/عانقألانتمنععانقلافاشك

جاكم1983مها07ءركفلاراد:توريب.لالهيحليصم

,سنوينبروصنم,يتوهبلا."7 ه١01١٠-١٠٠٠

«بتكلاملاع:توريب-.يتوهبلاسنوينبروصنمل/عانقألانتمنععانقلافاشك
جاكم1943اها*

ععمه

 



هل٠5-717ركبيبأنبدمحأ,يريصوبلا.

/ةرشعلاديناسملادئاوزبةرهملاةداسلافاحتإرصتخم ؛يريصوبلاركبيبأنبدمحأفيلأت

.م995١ها١84ا/«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.نسحيورسكديسقيقحت

جمدفج١٠

هل359١41.يلعريبنبدمحمنيدلاييحم.يلكريبلا.60

ناتسدركةعبطم:ةرهاقلا-.يلكريبلايلعريبنبدمحمنيدلاييحمفيلأت/روبقلاةرايز

صدملا.م١191ءها159«ةيملاعلا

نبهللادبع.يواضيبلا."7 ه110تدمحمنبرمع

/ىوتفلاةيارديفىوصقلاةياغلا دمحمنبرمعنبهللادبعفيلأت ةسارد؛يواضيبلا

م1975ها4٠١5«حالصإلاراد:مامدلا.يغادهرقلايلعنيدلاييحمقيلعتوقيقحتو

(صا59١٠)جما

فشكم

نبدمحأ,يقهيبلا." ه40/-785,يلعنبنيسحلا
.١ط اطعدمحأرداقلادبعدمحمقيقحتوةسارد؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/بادآلا

صءدهال.م985١ه1405١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدمحأ,يقهيبلا ه750,يلعنبنيسحلا
سودقلادبعهيلعقلعوهئيداحأجرخوهققح؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/بادآلا

صد7152.م1948ه511/؛ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.١ط-.ريذندمحمنب

نبدمحأ,يقهيبلا"5 ه750.يلعنبنيسحلا
:[ندرألا]نامع.دومحمفرشقيقحت؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/ربقلاباذعتابثإ

صا147[م94١-]؛نامعراد

مغغ5



نبدمحأ.يقهيبلا٠”. ه185-408,يلعنبنيسحلا
/تافصلاوءامسألاباتك يلعنبنيسحلانبدمحأل عضووهلاجرحيحصتبىنع؛يقهيبلا

ةمالسل/هيبشتلايفنوهيزنتلايفةلاسربباتككلاردص.يرثوكلادهازدمحمهيلعةسيفنتاقيلعت

نيبنآرقلاناقرف"اهامسدقويعاضقلايمارعلا راد:توريب.ناوكألاتافصوقلاخلاتافص

صدها2461441 [م٠194ها70]؛يبرعلاثارتلاءايحإ

ه185-408.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا١.
قلعوهثيداحأجروهققح؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/تافصلاوءامسألاباتك

ةبتكم:ةدج.١ط.يعداولايداهنبلبقمهلمدق؛يدشاحلادمحمنبهللادبعهيلع

جا.م19197ها14١4«يداوسلا

فشكم

ه785401.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.”7
دهعلاراد:ةرهاقلا.يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/فلسلابهذمىلعداقتعالا

ص١٠٠.م1409ها1/9,ديدجلا

ه17/5408.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.”
ماصعدمحأقيقحت؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/داشرلاليبسىلإةيادحلاوداقتعالا

ص107م1981ءها١4.0١,ةديدجلاقافآلاراد:توريب.بتاكلا

ه786-401,يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.'”
ملاع:توريب-.ىقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/داشرلاليبسىلإةيادهملاوداقتعالا

ص173.م1941ه4.37١ءبتكلا

فشكمريغ

-8غعال-



ه785-508.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.0
ديمحلادبعيلعلادبعقيقحت؛ةهيبلايلعنبنييسجلاانبدمحأل/ناعإلابعشلعماجلا

-.م1985ه4.05١«ةيفلسلارادلا:[دنلا]يابموب.ط.يودنلادمحأراتخمءدماح

جا

ه785-5081.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا
قلعوهققح؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأفيلأت/مهتافودعبمهيلعهللاتاولصءايبنألاةايح

ةيطعنبدمحأهيلع ها4١5كحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط-.يدماغلا بم94917١

صا”
فشكم

نبدمحأ,يقهيبلا." ه185-401.يلعنبنيسحلا
١ذط.نامثعدمحمنمرلادبعقيقحتوميدقت؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/ةوبنلالئالد

جام19:ه4«ةيفلسلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا

ه185-501.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.
قثو؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/ةعيرشلابحاصلاوحأةفرعموةوبنلالئالد

هيلعقلعوهثيدحجروهلوصأ ؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يجعلقيطعملادبع

جال-.م1986ها6

فشكم

ه785508.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.84
فيانفيرشلاقيقحت؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأفيلأت/يعفاشلاىلعاطخخأنماطخخنايب
صالا/ه.م1947ءه١4٠١57«ةلاسرلاةسسؤم:توريب-يسيعدلا

فشكم

ه785-508.يلعنبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا٠.
.١ط.يودنلانيدلايقتقيقحت؟يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/ريبكلادهزلاباتك

ص478.م١191ه١40١«خيراتلاوثارتلاةنحل:يبظوبأ

فشكم

-448-



نبدمحأ,يقهيبلا١. ه185-1401يلعنبنيسحلا
يطعملادبعهثيداحأجروهلوصأقثو؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/ريغصلانئسلا

ءها404١«ةيمالسإلاتاساردلاةعماج:[ناتسكاب]يشتارك.١ط..يبجعلقنيمأ

(5؛ةيمالسإلاتاساردلاةعماجتاروشنمةلسلس).ج؛.م8

نبدمحأ,يقهيبلا.'87 ه186-401,يلعنبنيسحلا
.ينامكرتلانبال/يقنلارهوجلاهليذف.يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأل/ىربكلاننسلا

ننسلاسرهف"بنونعملايلشعرملانمحرلادبعفسويدادعإ/ثيداحألاسرهفهيلي
ةبتكم:ضايرلا؛ةفرعملاراد:توريب-."يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأفيلأتىربكلا

جما١٠.م1940ه١4٠05.فراعملا

فشكم

نبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.87 ه786-1408,يلع
ناندعقيقحتوةسارد؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأفيلأت/تاقوألالئاضفباتك

ديحمنمحرلادبع صالالال.م1194.ه١141١«ةرانملاةيتكم:ةكم.١ط-.يسيقلا

فشكم

نبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.5 ه786-108,يلع
/ماكحألاىلعةبترمميدقلاوديدحلافيعفاشلاصوصن:راثآلاوننسلاةفرعم دمحأفيلأت

قلعوهسراهفعنصوهلئاسمنراقوهثيداحأجروهلوصأقثو؛يقهيبلايلعنبنيسحلانب
؛ةيمالسإلاتاساردلاةعماج:[ناتسكاب]يشتارك.١ط..يجعلقنيمأيطعملادبعاهيلع

جاه.م١994١1ه١14١7«ءافولاراد:ةرهاقلا

فشكم

نبنيسحلانبدمحأ,يقهيبلا.0 ه786-108.يلع
:ةرهاقلا-.رقصدمحأقيقحت؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأفيلأت/يعفاشلابقانم

جك.[(ماؤالاهه١؟9]«ثاّولارادةبتكم

-4غ4غ9-



ه08١٠-1١٠٠.دمحأ,يفنحلانيدلاجاتنبا.7
-.١ط.يخلبلادمحمرورسدمحمهققح؛يفنحلادمحأنيدلاجاتنبال/ىضرملاماكحأ

ص8١1.م1991ه١4١148«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:تيوكلا

فشكم

فلات,بيطخلاهللادبعنبدمحم,يزيربتلا.
عباطم:[ناتسكاب]يشتارك.يزيربتلابيطخلاهللادبعدمحمفيلأت/حيباصملاةكشم

صدال".م1856ءهه١٠6١١,ةناخراك

فلاا/ت,بيطخلاهللادبعنبدمحم,يزيربتلا.
-.ينابلألانيدلارصاندمحمقيقحت؛يزيربتلابيطخلاهللادبعدمحمفيلأت/حيباصملاةاكشم

جال.م191794ها199١«يمالسإلابتكملا:توريب.؟ط

فشكم

فلات,بيطخلاهللادبعنبدمحم,يزيربتلا.8
-.ينابلألانيدلارصاندمحمقيقحت؛يزيربتلابيطخلاهللادبعدمحمفيلأت/حيباصملاةاكشم

ها14١.ه-1١14.884,ىءاتفإلاوةوعدللةيمالسإلاثوحبلاةرادإ:عدنهلا]يابموبتتاط

جف.م4-1988

ها1/97١09,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا٠.
دمحأقيقحت؛يذمزتلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/يذمرتلاننسوهوحيحصلاعماجلا

«يبرعلاثازلاءايحإراد:توريب.ضوعةوطعميهاربإ«يقابلادبعداؤفدمحم«ركاشدمحم

جم.[ماوال-]

هاا/91١09,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا١.
هققح؛يذمزلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/حيحصلاعماجلا:وهويذمزللاننس

:ضايرلا؛ركفلاراد:توريب.نامثعدمحمنمحرلادبع«فيطللادبعباهولادبعهححصو
جو.م1980ءها4٠0٠«ضايرلاةبتكم

سمعموا



ه11792٠9,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا.7

ةفرعموملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعننسلانمرصتخملاعماجلا:وهويذمرتلاننس
ءافش«ةيوفطصملاصئاصخلاوةيدمحملالئامشلا:هعم.لمعلاهيلعامولولعملاوحيحصلا

دمحأاهوصأقمح؛يذمزتلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/للعلاباتكحرشيفللعلا

يقدصحيحصتوطبضوةعجارم؛ةنوسحرداقلادبعاهلمكأ«يقابلادبعداؤفءركاش

جه-.م995١ه١4١5«ةيراجتلاةبتكملا:ةكم.ركفلاراد:توريب.راطعلا

فشكمريغ
ه1179١١9,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا.0؟

ميهاربإءراعشلاهللادبعقيقحت؛يذمزلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/لوسرلالئامث
صا١١٠م1997ءها417١«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ط.ناضمر

ه11792٠9,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا.5
يفيفعدمحمقيقحتوجارحإ؛يذمزتلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/ةيدمحملالئامشلا

صال.م1985ه١1٠.5«ةثيدحلاتاعوبطملاراد:ةدج.؟ط-.يبعزلا

فشكمريغ
ه70911/49,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا.0

«ةيقرشلابتكملا:ةرهاقلا.يذمرلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/ةيوبنلالئامشلا

صامم-م١190ه8

ه2041179,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا.57

رصاندمحمقيقحتوجارخإ؛يذمزتلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/ةيوبنلالئامشلا
صا448-.م1986ه4.08١,يمالسإلابتكملا:نامع.ينابلألا

فشكم

48ه



ها70911/9,ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ,يذمرتلا.7

قيقحت؛يذمرلاةروسنبدمحمنبىسيعيبأل/ةيوفطصملالئاصخلاوةيوبنلالئامشلا
.م19495١ءه١54١1«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يلرمزدمحأزاوفميدقتو

صه

فشكم

نبيلعنبدمحم,يذمرتلا. ها"١وحنت,نسحلا

-.ناديزرصننيسحقيقحت؛يذمرتلانسحلانبيلعنبدمحمفيلأت/هرارسأوجحلا

صا١ا/4.م١191,ءها٠79١,ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا

فشكمريغ
نبيلعنبدمحم,يذمرتلا. ه"؟١وحنت.نسحلا

؛ناديزرصننيسحقيقحت؛يذمزتلانسحلانبيلعنبدمحمفيلأت/اهدصاقموةالصلا

صا85م1958,ه٠18١©«يبرعلاباتكلاراد:ةرهاقلا.دومحمميلحلادبعميدقت

ها؟١وحنت,نسحلانبيلعنبدمحم,يذمرتلا-٠".
ميهاربإدمحمقيقحت؛يذمزلانسحلانبيلعنبدمحمفيلأت/ةنونكملالئاسملا

صام٠198ءها٠.٠14١:يبرعلاثارتلاراد:ةرهاقلا.يشويلا

ها؟١وحنت.نسحلانبيلعنبدمحم,يذمرتلا٠١".

نسحلانبيلعنبدمحمفيلأت/هللاىلإنيدصاقلالزانم[وأ]ةدابعلانمدابعلالزانم
.م191/17/ءها1594١«ةيبرعلاةضهنلاراد:ةرهاقلا.يشويجلاميهاربإدمحمقيقحت؛يذمزلا

صو

ها؟١وحنت.نسحلانبيلعنبدمحم,يذمرتلا."0"
هعم.يذمرتلانسحلانبىلعنبدمحمفيلأت/لوسرلاثيداحأةفرعميفلوصألارداون

ءرداصراد:توريب.يقشمدلاليعامسإنبىفطصمللوصألارداونيشاوحلوصولاهاقرم

صاو213355.[(ماؤالاها"55]

ةشكمريغ

-عهمالب



نبلهسدمحموبأ,يرتستلا.”0" ه7ت.هللادبع
؛يزستلاهللادبعنبلهسدمحميبأل/يواعدلالهأوقرفلالهأىلعدرلاوةضراعملا

ها50١«؛رشنلاوةمجرتلاوفيلأتللناسنإلاراد:توريب.رفعجلامكدمحمقيقحت

صادو.م١1

ه771-1171.دمحأنبىسومنبىسيع.يليطتلا٠”.

دمحمقيقحت؛يليطتلادمحأنبىسومنبىسيعل/ررضلايفنوينابملافقفرملابءاضقلا

صا7517.م999١ءها١547٠١«مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيمالسإلاةمظنملا:طابرلا.جنيمنلا

فشكم

ها1؟1-07١١0,رمعنبرداقلادبع,يبلغتلا.0
هللايضرلبنحنبدمحمنبدمحألجبملامامإلابهذمىلع:بلاطلاليلدحرشببرآملالين

:تيوكلا.ناميلسديسلايدشرهعبطىلعفرشأوهححص؛يبلغتلارمعنبرداقلادبعل/هنع

جميفج71.م1978ها794«حالفلاةبتكم

نبدوعسمنيدلادعس,ينازاتفتلا.”5 ها971١7,رمع
دعسل/مهئارآيفنيملسملانيبفالتخالاتبجوأيلابابسألاىلعهيبنتلاففاصنإلا

تبم١156ه1«تاعوسوملاةعبطم:ةرهاقلا-.ينازاتفتلارمعنبدوعسمنيدلا

صا

ها/971/١١,رمعنبدوعسمنيدلادعس,ينازاتفتلا.”
رمعنبدوعسمنيدلادعسل/ةيفسنلادئاقعلاحرش يزاجحدمحأقيقحت؛ينازاتفتلا

صا11-.[م19417/]:ه١/5١1«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.اقسلا

ها071/1١١,رمعنبدوعسمنيدلادعس.ينازاتفتلا
رمعنبدوعسمنيدلادعسل/دصاقملاحرش -.ةريمعنمحرلادبعقيلعتوقيقحت؛ينازاتفتلا

جد.م985١ه405١«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا

عمم



نبدوعسمنيدلادعس.يئازانفتلا.49 هلا077١١,رمع

دولكقيقحت؛ينازاتفتلارمعنبدوعسمنيدلادعسل/نيدلالوصأيفنيبلاطلادصاقم

صالا5٠.م905١ها«يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:قشمد.ةمالس

فشكم

نبنيدلايفت,يزغلايفتلا٠". ها٠30١٠١٠رداقلادبع
حاتفلادبعقيقحت؛رداقلادبعنبنيدلايقتيزغلايقتلل/ةيفنحلامحارتيفةينسلاتاقبطلا

ءها٠9١«ثازرلاءايحإةنجل؛ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلحملا:ةرهاقلا.ولحلادمحم

.ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا.ةدحنملاةيبرعلاةيروهمجلا).صد.؟2.م1

(سداسلاباتكلا؛يمالسإلاثازتلاءايحإةنجج

فشكمريغ
نبنيدلايفتن,يرغلايقتلا١". ه30١٠١٠١-رداقلادبع
قيقحت؛رداقلادبعنبنيدلايقتيزغلايقتلل/ةيفنحلامجارتيفةينسلاتاقبطلا

صال0315-.م1941ها407«يعافرلاراد:ضايرلا.١ط-.ولحلادمحمحاتفلادبع

ها70١1توقنملادمحمنبدمحأ.يميمتلا."1
-.شيواشلاريهزدمحمةيانع؛يميمتلاروقنملادمحمنبدمحأل/ةيلبنحلاةثالثلاكسانملاعماج

صامق١٠-م1554مهل«يناثلامساقنبهللادبعنبيلعةقفنىلععبط:ةحودلا

نبدمحأنببابدمحأ,يتكبنتلا1١". ه1977-١1,رمع
ميدقتوفارشإ؛ّيكبنتلارمعنبدمحأنببابدمحأل/جابيدلازيرطتبجاهتبالالين

-.م986١ءها1.5١«ةيمالسإلاةوعدلاةيلك:[ايبيل]سلبارط.ةمارهلاهللادبعديمحادبع

جمايفج"

ه77171,يلعنبنسحملايلعوبأ.يخونتلا.'5
يورهزلادمحمقيقحت؛يحونتلايلعنبنسحملاىلعيبأفيلأت/ةدشلادعبجرفلاباتك

جا.م150١ها١7١«ضايريدنفأدومحمةقفنىلع:ةرهاقلا.يوارمغلا

-#عغهمهمع



ه777185,يلعنبنسحملايلعوبأ,يخونتلا.0
ةعبطم:ةرهاقلا.يخونتلايلعنبنسحملايلعيبأفيلأت/ةدشلادعبجرفلاباتك

جالم978١هاها/«ةيمالعإلا

فشكمريغ
ه7117185,يلعنبنسحملايلعوبأ,يخونتلا.'71

-.يجلاشلادؤبعقيقحت؛يحونتلايلعنبنسحملايلعيبأفيلأت/ةدشلادعبجرفلاباتك

جم.م1958ها«رداصراد:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم

ه7117185,يلعنبنسحملايلعوبأ,يخونتلا.
-.هللادبعنسحدمحمبيترتوءاقتنا؛يخونتلايلعنبنسحملايلعيبأل/ةدشلادعبجرفلا

ص14414.م991١هها84١4«ةبهوةبتكم:ةرهاقلا.١ط

فيرشلادمحم,يداقوتلا."
«تاداعسراد:[ايكرت]لوبناتسإ.يداقوتلافيرشلادمحم/يراخبلاحيحصحاتفم

صا975م1899ها

لصفنمفاشك

ه١ت.نسحنبهللافطل,يناقوتلا."9

قيفرقيلعتوطبضوميدقت؛يناقوتلانسحنبهللافطل/ةيبرعلاوةيعرشلامولعلايفةلاسر
ص920.م11914١ءها١4١8«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ط.مجعلا

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا٠". ها17511-78,ميلحلادبع
ةلحمةعبطم:ةرهاقلا-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/راهقلادحاولاهللولعلاةفصتابثإ

صوم1917ءها777«رانملا

-غهمهد



ها5771-78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا١"".
.١ط.غابصلايفطلدمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/صاصقلاثيداحأ

صا1/8م1917ها197«يمالسإلابتكملا:توريب
فشكر

نبدمحأ,ةيميتنبا.""" ها771-١18,ميلحلادبع
:توريب.١ط.اطعرداقلادبعدمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدهأل/جاوزلاماكحأ

صا07065.م198١ه4.09١«ةيملعلابتكلاراد

نبدمحأ,ةيميتنبا.؟""" ها18-"71,ميلحلادبع
-.ةودنملآنيمأنبنسحهيلعقلعوهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/نوعبرألا

ص5٠1.م1941ه50177١«ثازتللنايرلاراد:ةرهاقلا

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا.5 ها771١-18,ميلحلادبع
نبميلحلادبعنبدمحأل/يركبلاىلعدرلابفورعملاةثاغتسالاباتكصيخلت:ةثاغتسالا

.١ط.لاجعيلعنبدمحمنمحرلادبعيبأهيلعقلعوهثيداحأجروهققح؛ةيميت ةنيدملا
(ص/59)ج7.م990١ه١/4١1«ةيرثألاءابرغلاةبتكم:ةرونملا

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا.0 ها57571-١78,ميلحلادبع
/ةماقتسالا نبميلحلادبعنبدمحأل :ضايرلا.١ط.ملاسداشردمحمقيقحت؛ةيميت
.جا.م1947-1987بها4.4-١14.57,ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج
(ه؛تافلؤملا.لوألامسقلاةيميتنباةبتكم)

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا."" ها771١-11,ميلحلادبع
نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ميحجلاباحصأةفلاخملميقتسملاطارصلاءاضتقا

ءداشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.ةيميت

ص١44ب[م1519-ها89

-4ه5-



ها/7571-١18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.

؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ميحجلاباحصأةفلاخمميقتسملاطارصلاءاضتقإ

ص415-[م194-]«ةفرعملاراد:توريب.يقفلادماحدمحمقيقحت

ها/7711-١18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.

نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ميحجلاباحصأةفلاخملميقتسملاطارصلاءاضتقا

ص498.م1985ه505١«يندملاراد:ةدج.مامإيدمحدمحأهلمدقوهأرق؛ةيميت

فا/187511,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.89
نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ميحجلاباحصأةفلاحملميقتسملاطارصلاءاضتقا

.م1596هها١©54١٠ءملسملاراد:ضايرلا.هط.لقعلارصانقيلعتوقيقحت؛ةيميت

(صقالال)جال

فا/771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا٠.
؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ميحملاباحصأةفلاخملميقتسملاطارصلاءاضتقا

ءها1415١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يملعلاعبسلافيطللادبعدلاخقيقحت

صدهدا.م5

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا١. فا771-18,ميلحلادبع
نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألا دمحمقيقحت؛ةيميت

ص١11.م1818ها.1.٠«يندملاةبتكم:ةدج.يزاغليمج

ها771-11,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.""
ةعبطملا:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/اهؤافشوبلقلاضارمأ

صال.م1955:ها185١«ةيفلسلا

-غما/ث-



ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."""'
ميلحلادبعنبدمحأفيلأت/هنعهللايضريرافغلارذيبأثيدححرشيفيرابلاماعنإ

صم0.م1905ه7714١ءرهاظلاةعبطم:ةرهاقلا.ةيميتنب

ها771-١78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.
ماعنإ نبدمحأفيلأت/هنعهللايضريرافغلارذيبأثيدححرشيفيرابلا نبميلحلادبع

:[دنملا]يابموب.١ط.دماحديمحلادبعيلعلادبعهلمدقوهيلعقلعوهححص؛ةيميت

صا177.م1947هه1.1١/«ةيفلسلارادلا

فشكمريغ
ها/771-١78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.0

نبميلحلادبعنبدمحأل/مانألاريخيدهىلعةرمعلاوجحلاكسانميفماكحألامهأ

صالالا#.[م1948-ها-]«فراعملاةبتكم:فئاطلا.ةيميت

نبدمحأ,ةيميتنبا."3" ها771-١78,ميلحلادبع
/ناهيإلا .م1907ه78١,ةداعسلاةعيطم:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت

صا

نبدمحأ,ةيميتنبا."97 ها11-"771,ميلحلادبع
زيزعلادبعنبحلاصةقفنىلععبط:قشمد-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ناهإلا

ص108.م1908هها١78١«يمالسإلابتكملاءيحجارلا

نبدمحأ,ةيميتنبا. 2ها551-88,ميلحلادبع
«قرشلاةعبطم:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةلاسرلامومعيفةلالدلاحاضيإ

صولم1977ه0

فشكمريغ

-#ه/م-



نبدمحأ,ةيميتنبا.9 ها5771-18,ميلحلادبع
لولحلابنيلئاقلانمداحلإلالهأةينطابلاوةطمارقلاوةفسلفتملاىلعدرلايفداترملاةيغب

-.شيودلاناميلسنبىسومةساردوقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/داحتالاو

صا“ا١م1988ها408مكحلاوموعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط

نبدمحأ,ةيميتنبا. فها/1782771١,ميلحلادبع
لولحلابنيلئاقلانمداحلإلالهأةينطابلاوةطمارقلاوةفسلفتملاىلعدرلايفداترملاةيغب

/داحتالاو ركفلاراد:توريب.ماحللاديعسقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت

صا0؟١م1990ه١١4١«يبرعلا
ريغ ٠فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا١. ها/5571-78,ميلحلادبع

نبدمحأل/ةيمهحلاسيسأتضقن[وأ]ةيمالكلامهعدبسيسأتفةيمهجلاسيبلتنايب

عبط:ةكم.١ط.مساقنمحرلادبعنبدمحمقيلعتوليمكتوحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبع

نبلصيفكلملاةقفنىلع ها#8919-81+1١,ةموكحلاةعبطمءدوعسلآزيزعلادبع

جا.ماوال5-١/91

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا."" ها/771-١18,ميلحلادبع

نبناحيفقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ليلحتلانالطبىلعليلدلانايب:

«رانملاءاوضأةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ةئيلةبتكم:روهنمد.7ط-.يريطملاقيتعنبيلاش

صكلالال.م1995ه7

نبدمحأ,ةيميتنبا."5" فا/771-١18,ميلحلادبع
/عرشلاوردقلانيبعمجلاةقيقحوتافصلاوءامسأللتابثإلاقيقحت:ةيرمدتلا فيلأت

«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.ثط.يوعسلادمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأ

ص794م1996هها75

-48ه9-



نبدمحأ,ةيميتنبا.5 ها/771-١18,ميلحلادبع

نبدمحأفيلأت/"نيملاظلانمتنكينإكناحبستنأالإهلإال"ةيركلاةيآلاريسفت
نايرلاراد:ةرهاقلا.١ط.دماحديمحلادبعيلعلادبعقيلعتوقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبع

صا[.م1١ماها.ا/«ثاّرلل

نبدمحأ,ةيميتنبا.0 فا/771-١11,ميلحلادبع
/ريبكلاريسفتلا نبميلحلادبعنبدمحأل قيلعتوقيقحت؛ةيميت .١ط-.ةريمعنمحرلاذبع

جال.م988١ه14١8زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا"1 ها771-١18,ميلحلادبع

هثيداحأجرخوهصوصنققحوهلوصأعمج؛ةيميتنبدمحأفيلأت/يعوضوملاريسفتلا
جا.م1954ه6«ةيمالسإلاةعابطللرصنلاراد:ةرهاقلا.ةريمعنمحرلادبع

نبدمحأ,ةيميتنبا."2 فا/771-18,ميلحلادبع
/نورفاكلا«ةنيبلا«قلعلا«ليللاءسمشلا«ىلعألا:روستسريسفت نبدمحأفيلأت

ءها70174١«ةميقلارادلا:ع[دنهلا]ياب..نيدلافرشدمصلادبعحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبع

ْ:صدام4
فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا. ها/771-١78,ميلحلادبع
جرخوهصوصنعجار؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/صالخإلاةروسريسفت
ه517١«نايرلاراد:ةرهاقلا.١ط.دماحديمحلادبعيلعلادبعهيلعقلعوهثيداحأ

ربا

نبدمحأ,ةيميتنبا.9 ها/7571-١18,ميلحلادبع
هثيداحأجرخوهصوصنعجار؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/صالخإلاةروسريسفت

ها4.1/«ةيفلسلارادلا:عدنهلا]يابموب.١ط.دماحديمحلادبعيلعلادبعهيلعقلعو

صا45-.ما417

فشكمريغ

-مع5جو.-



نبدمحأ,ةيميتنبا٠. ها5771-18.ميلحلادبع
/صالخإلاةروسريسفت ةبتكم:تيوكلا.ط.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت

ص007.م1917ها595«ةيمالسإلارانملا

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا0١". ها/؟771-١8,ميلحلادبع

راد:ةرهاقلا.؟ط.مازعحالصقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/رونلاةروسريسفت
صا175.مااا/ا/ها95”7«بعشلا

ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."0
نمةعامجهيلعقلعوهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/رونلاةروسريسفت

صا48/8-.م1947ها407«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.رشانلافارشابءاملعلا

نبدمحأ,ةيميتنبا."07 ها751١-18,ميلحلادبع

هئيداحأجرخوهصوصنعجار؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/رونلاةروسريسفت
.م941١ه51١/«ةيفلسلارادلا:[دنملا]يابموب.١ط.دماحديمحلادبعيلعلادبع

ص”

فا/18-"771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."05

حالصدادعإ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/لوسرلامتاشىلعلولسملامراصلابيرقت
ص141.م1996ءه١41١5«يلودلامالعإلاراد:ةرهاقلا.١ط.يواصلا

نبدمحأ,ةيميتنبا.0 ها771-18,ميلحلادبع
.١ط.ديمحلادبعنيدلايبحمةماسأيبأدادعإ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةبوتلا

ص1أا.م1994ها4١4؛ةثيدحلاتامدخلاةبتكمةكرش:ةدج

-مغ51-



نبدمحأ,ةيميتنبا.1 ها18-"771,ميلحلادبع
/لجوزعهللهجولاولمعلاصالخإعمديحوتلا نبميلحلادبعنبدمحأل قيقحت؛ةيميت

:توريب؛قشمد؛ةيمالسالاةفاقثللةلبقلاراد:ةدج."ط.دنيلجلاديسلادمحمميدقتو

(؟؛يفلسلاثارتلاةلسلسإ.ص9١1-.م981١ه5١.ا/«نآرقلامولعةسسؤم

نبدمحأ,ةيميتنبا."0 ها/751-18,ميلحلادبع

جرخوهدعأ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/بابسألابذمألاوهللاىلعلكوتلا

ءه1417١«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط.كرحدحملايبأهيلعقلعوهثيداحأ

صاالدم15

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا. ها/77178,ميلحلادبع

:ةرهاقلا.١ط.ملاسداشردمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/لئاسرلاعماج

:لوألامسقلاةيميتنباةبتكم).2ص14.7بم1959ءها88١«ملاس.ر.مرشن

(”؟؛تافلؤم

فشكم

ها/751-78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.9

نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/نيتملاهللالبحبمهماصتعابوجوونيملسملاةملكعمج

صاا175.م1917ها1777؛روهزلاةعبطم:دادغب-.ةيميت

ها7511-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا٠.
لدعتدحأهللاوهلقنأنمنمحرلالوسرهبربخأامقيقحنبناميإلاوملعلالهأباوج

:ةرهاقلا-.يناسعنلانيدلاردبدمحمحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/نآرقلاثلث

صا)54.م1908ءها777«يجاننيمأدمحم«يلامحلايجاندمحأرشن

-417-



ها7571-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.""1

فرشأواملمدق؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/حيسملانيدلدبنملحيحصلاباوجلا

جم"يفج4.م1954ءه787١«يندملاةعبطم:ةرهاقلا.يندملاديسلايلعاهعبطىلع

فا/571-18,ميلحلادبعنبدمحأةيميتنبا.""7

قيلعتوقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/حيسملانيدلدبنملحيحصلاباول

نبنسحنبيلع .١ط.نادمحلادمحمنبنادمحءركسعلاميهاربإنبزيزعلادبعءرصان

ج7.م1998ها4١4«ةمصاعلاراد:ضايرلا

ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.""؟
:[دنملا]يابم.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيوبنلاتايآلاوةيهلإلاةسايسلايفعماوجلا

صال“.م1888فها«رابخألاةعبطم

ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."5

:قشمد-.حابرزيزعلادبعقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/مالسإلايفةبسحلا

صا35.م1951ءها)74817/«نايبلارادةبتكم

ها182-"771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."0

ةنيدملا-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيمالسإلاةموكحلاةفيظو[وأ]مالسإلافةبسحلا

ص١١1.[م19١ا7-,ءه19١-]«ةيملعلاةبتكملا:ةرونملا

ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.""5
-.راجنلايرهزدمحهطبضوهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/مالسإلايفةبسحلا

صا5١٠٠.م٠98١ءه١14٠.٠«ةيديعسلاةسسؤملا:ضايرلا

-4518-



هفا/771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."7
يبأنبدمحمنبديسقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/مالسإلايفةبسحلا

صا448-.م941١ها40«مقرألارادةبتكم:تيوكلا.١ط.ةدعس

فشكم/ثحبلاةنيع

نبدمحأ,ةيميتنبا. ها771-١178,ميلحلادبع
-م1985:ها4.05١«يندملاراد:ةدج.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةئيسلاوةنسحلا

صا*5

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا."5 ها771-١18,ميلحلادبع

-.ينابلألانيدلارصاندمحمثيداحألاجرخ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/مايصلاةقيقح

ص١٠٠.م1159ءها٠179«يمالسإلابتكملا:توريب

نبدمحأ,ةيميتنبا٠٠. ها771١-18,ميلحلادبع
-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةعامجلاونسلالهأبهاذموتادابعلايفةمئألافالح

صا27117.م1870ءه45١.رانملاةعبطم:ةرهاقلا

نبدمحأ,ةيميتنبا١". ها771-١18,ميلحلادبع
.ه717١«ةرماعلاةعبطملا:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/نيقيلاتاجرد

ص5٠

ها771١-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.7
ديسلادمحمةساردودادعإ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/لقنلاولمعلاضراعتءرد

-.م94١//ه404١.«مارهألازكرم:ةرهاقلا.نيهاشروبصلادبعةعجارموفارشإ؛ديدملا

صا”

-454-



نبدمحأ,ةيميتنبا.؟7* هشها/7511-١18,ميلحلادبع

-.7ط-.ملاسداشردمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/لقنلاولمعلاضراعتءرد

جمافجا١.م194١ءها١41١9«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا

فشكم

ها/18-"١751,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."
ةعبطم:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/مالعألاةمئألانعمالملاعفد

ص7.م11..ءها8١171؛فراعملا

نبدمحأ,ةيميتنبا.0 ها/751-١182,ميلحلادبع
ريهزدمحمحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/مالعألاةمئألانعمالملاعفد

صام1157هه784١«يمالسإلابتكملا:قشمد.شيواشلا

نبدمحأةيميتنبا.7 ها7511-١18,ميلحلادبع

نبميلحلادبعنبدمحأل/ةيعرشلاةرايزلاةيربلاريخةرايزبابحتساويئانخالاىلعدرلا
ةماعلاةسائرلا:ضايرلا.يناميلايملعملاىيحينبنمحرلادبعهئيداحأجرخوهققح؛ةيميت

ةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإل ص11.م1184ه١14٠١4؛داشرلاو

نبدمحأ,ةيميتنبا."7/ ها/7511-١18,ميلحلادبع
ةعبطملا:ةرهاقلا-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ديفحلادشرنباةفسلفىلعدرلا

صا-م١191ءها7؟م.«ةيلامجلا

فها/18-"771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.
نمىلعدرلا نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/كلذيفلاوقألانايبورانلاوةنجلاءانفبلاق

ها1415«ةيسنلبراد:ضايرلا.١ط.يرهمسلاهللادبعنبدمحمقيقحتوةسارد؛ةيميت

صا18-.م6

فشكمريغ

-غ56ه



ها78771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.89
-.يتكنيدلافرشدمصلادبعحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/نييقطنملاىلعدرلا
ص14-.م1949.ه54١١«ةميقلاةعبطملا:[دنهلا]يابمم.

نبدمحأ,ةيميتنبا٠. ها/771-18,ميلحلادبع
ىلعدرلا نبميلحلادبعنبدمحأل/نييقطنملا دمحمقيلعتوقيقحتوميدقت؛ةيميت راتسلادبع
جا.[م191/1/ه957١١]ءرهزألاةبتكم:ةرهاقلا.يجافحخدامعءراصن

771١-18/اه نبدمحأ,ةيميتنبا ,ميلحلادبع .١
؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/لامكلاتافصنمهللبجياميفةيلمكألاةلاسرلا

١هء 14٠07 ءرشنلاوةعابطلليندملاراد:ةدج.مامإيدمحدمحأهلمدقوهسرهفوهلباق

صما.م198١

فشكم

ها/75-١18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.7
-.ميهاربإنبليعامسإحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيرمدتلاةلاسرلا

صاللم1987ه6«ةينيسحلاةعبطملا:ةرهاقلا

فا/771-78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.87
دمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/فلسلاداقتعالمحم:ةيرمدتلاةلاسرلا
ع«ه14١./(ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.4ط.يوعسلاةدوعنب

صاو٠مم

ها7571-١18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.5

ميلحلادبعنبدمحأفيلأت/لوزنلاثيدححرش[وأ]هباوجولوزنلاثيدحيفلاؤس
نبدمحمقيلعتوقيقحت؛ةيميتنب «ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.سيمخلانمحرلادبع

صدامل.م1999ءها4

-45-



نبدمحأ,ةيميتنبا.0 ها7571-١18,ميلحلادبع

قلعوهئيداحأجروهدعأ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ردقلاوءاضقلايفنالاؤس

صا.م1943ءها١441١«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط.كرحدحملاوبأهيلع

نبدمحأ,ةيميتنبا.1 ها7571-١182,ميلحلادبع

 ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيعرلاويعارلاحالصإيفةيعرشلاةسايسلا

ص/١.م١191هه775١«ةيريخلاةعبطملا:ةرهاقلا

ها/171-181,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا
يلعقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيعرلاويعارلاحالصإيفةيعرشلاةسايسلا

.م1918ءها77ه«يبرعلاباتكلاراد:ةرهاقلا.ةيطعيكزدمحأءراشنلايماس

صامل

نبدمحأ,ةيميتنبا. ها771-١18,ميلحلادبع

قيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيعرلاويعارلاحالصإفةيعرشلاةسايسلا

ص١٠3.م1958؛ها41١/,ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.بيطخلانيدلابحميصق

ها771١-182,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.8

؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيعرلاويعارلاحالصإيفةيعرشلاةسايسلا

ءها91١١؟«بعشلاراد:ةرهاقلا.روشاعدمحأدمحموميهاربإدمحمقيلعتوقيقحت

ص١19.م1

نبدمحأ,ةيميتنبا. ها/١1782751,ميلحلادبع

؛يمالسإلابتكملا:قشمد.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/لوزنلاثيدححرش

ص١9١م١145ه1

-عكا



ها771١-11,ميلحلادبعنبدمحأ.,ةيميتنبا١.
دوعس«نسحلادمحمنبحلاصقيقحتوةسارد؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةدمعلاحرش

جال.م1997ه١4١4«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ناشيطعلاحلاصنب

ها771١-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.
ةبتكم:ضايرلا.١ط-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيناهفصألاةديقعلاحرش

ص1١1.م1466ءه8١4١ءدشرلا

فا/5771-١18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا."97
قلعوهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/لوسرلامتاشىلعلولسملامراصلا

ةماعلاةسائرلا:ضايرلا؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمهيشاوح

ص766.م19178ه١,داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإل

ها/57511-١78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.5
ةقفنىلععبط:ضايرلا]-.لاسداشردمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيدفصلا

؛ةيميتنباةبتكم).جا.م917١ء«ه147١ء[دوعسلآزيزعلادبعنبلصيفكلملا

(؛؛تافلؤملا-لوألامسقلا

هفا/5771-١18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.0
دمحأفيلأت/"مكبراودبعاسانلااهيأاي"ىلاعتهللالوقريسفت؛مالسإلافةيدوبعلا

.م19517١«ها1ا/8«ةيفلسلاةعبطلا:ةرهاقلابيطخلايصققيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبا
٠ص

فشكمريغ
ها57571-١78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.5

نبدمحأفيلأت/"مكبراودبعاسانلااهيأاي"ىلاعتهللالوقريسفت«مالسإلايفةيدوبعغلا
ءه185١«يمالسإلابتكملا:قشمد.شيواشلاريهزدمحمحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبع
صاقالبمم5
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ها/18-"771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.17
/ةيدوبعلا نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت رينمدمحماطوصأححصواهيلعقلع؛ةيميت

ةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.7ط.يقشمدلا

صا758-.م1984اها045.داشرإلاو

نبدمحأ,ةيميتنبا. فا/7511-18,ميلحلادبع
-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ثيداحألاوتايآلانمهيفدروامونمحرلاشرع

جا.اها4١9«ةكلمملاسيسأتىلعماعةئامرورمبلافتحاللةماعلاةنامألا:ضايرلا

ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.8
«ةفاقثلاراد:قشمد.ملاعلاىفطصمعمج؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيطساولاةديقعلا

صا١١10م555١ها6

نبدمحأ,ةيميتنبا٠. ها771-18,ميلحلادبع
:ضايرلا.هط.نازوفلاحلاصقيلعت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيطساولاةديقعلا

صا١١م1991هها١4١١؛ةيمالسإلادوعسنبذمحممامإلاةعماج
'فشكمريغ

نبدمحأ,ةيميتنبا١. ها771-١18,ميلحلادبع
/ةيطساولاةديقعلا نبميلحلادبعنبدمحأل نبدمحمةيشاح؛ةيميت قيلعت؛عنامنبزيزعلادبع

نبزيزعلادبع ؛ةيربطةبتكم:ضايرلا.١ط.دوصقملادبعنبفرشأاهبىنتعا؛زاب

ص4١٠.م585١ءهها4١8«عمتجملاءادصأ:ةديرب

ها/؟7711-١8,ميلحلادبعنبدمحأةيميتنبا.
نبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ىربكلاىواتفلا نبليعامسإحيحصت؛ةيميت

جد-.م1508ها75يدركيكزهللاجرفرشن:ةرهاقلا.ميهاربإ

نبدمحأ,ةيميتنبا.20" ها771-18,ميلحلادبع
/ىربكلاةيومحلاىوتفلا قازرلادبعدمحمحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل

ص5١٠.م1937ها١5«ةيفلسلاةعبطملا:ةكم-.ةرمح

-459-



نبدمحأ,ةيميتنبا.05 ها78-"771,ميلحلادبع

نبدمحأل/ىربكلاةيومحلاىوتفلا زاحملاقيقحتاهيلي.ةيميتنبميلحلادبع يفةقيقحلاو

ةسسؤم:ةدج.نمؤملاهدبعحورضبقيفهللاددرتىنعمفةلاسرو.هللاتافص

صا437.م1947اها1١7,يندملاحاتفلادبع

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا.-0 ها/78-"7571,ميلحلادبع

نيبناقرفلا ةعبطم:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ناطيشلاءايلوأونمحرلاءايلوأ

ص١١1,م1505ءها771١,ةداعسلا

فشكمريغ
ها7571-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا..7

هسرهفوهعجار؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ناطيشلاءايلوأونمحرلاءايلوأنيبناقرفلا

صا8١ءص-(.م١198ها4.01١«يندملاراد:ةدج.مامإيدمحدمحأهلمدقو

فشكم

ها/771-١178,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.
جرحخوهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ناطيشلاءايلوأونمحرلاءايلوأنيبناقرفلا

ء«ه١14٠.٠«ديؤملاةبتكم:فئاطلا؛نايبلارادةبتكم:قشمد.طوونرألارداقلادبعهئيداحأ

صارالع-أ2م6

نبدمحأ,ةيميتنبا. ها771-18,ميلحلادبع

مزاحقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ناطيشلاءايلوأونمحرلاءايلوأنيبناقرفلا
صال".م1990ءها١41١٠8«زابلاةبتكم:ضايرلا.١ط.يضاقلاتجهبيلع

نبدمحأ,ةيميتنبا.9 ها771-18,ميلحلادبع

جرخوهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ناطيشلاءايلوأونمحرلاءايلوأنيبناقرفلا
.١ط.ىيحيلاميركلادبعنمحرلادبعهيلعقلعوهثيداحأ ه١47١«ةليضفلاراد:ضايرلا

(5؛ةيعماجلالئاسرلاةلسلس).ص419.م8

فشكمريغ

-تهما/ود



نبدمحأ,ةيميتنبا.ء٠ ها/771-١78,ميلحلادبع
-.ئيزلادمحمهطقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةليسولاولسوتلايفةليلجةدعاق

صا1/4-.م1948ءها11/7؛نيهاشدمحمنيدلايبحمرشن:ةرهاقلا

نبدمحأ,ةيميتنبا.ء١ شها/18-"71,ميلحلادبع

ةورعنبابيترت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةليسولاولسوتلايفةليلجةدعاق
.م954١.ها1١ا/84«ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.اضرديشردمحمحيحصت؛يقشمدلا

صالالد

نبدمحأ,ةيميتنبا."1 ها771-18,ميلحلادبع
دمحمةيطعقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةليسولاولسوتلايفةليلجةدعاق

صا١17-.م1954ءها148/4١«قنيدملاةكرشعباطم:ةدج.حلاس

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا.ءا" ها/771-18,ميلحلادبع

كرشلالهأتادابعوناميإلاومالسإلالهأتادابعنيبقرفلايفةميظعةدعاق

-.نصغلازيزعلادبعنبحلاصنبناميلسقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/قافنلاو
صا7/94.ه١/14١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.”ط

نبدمحأ,ةيميتنبا.'15 ها7571-18,ميلحلادبع
دمصلادبعقيلعتوحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/حاتفتسالاعاونأيفةدعاق

صال.م1457ءه١8١«يناثلآهللادبنبيلعةقفنىلع:ةحودلا.نيدلافرش

نبدمحأ,ةيميتنبا.0 ها757118,ميلحلادبع
قلعواهققح؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/لكوتلايفيلازغلاىلعدرلايفةدعاق

ءها١14١15«يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط-.لبشلايلعنبزيزعلادبعنبيلعاهلمدقواهيلع

.م6 صا/م٠8

-419/١-



ها7571-١78,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا..5
ىضر«ديشرلادعسنبرصانقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيشكارملاةدعاقلا

ص/ملال.م١98١ءها١5٠0١«,ةبيطراد:ضايرلا.يطعمنامعن

نبدمحأ,ةيميتنبا١. ها57571-١18,ميلحلادبع
-.يقفلادماحدمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيهقفلاةينارونلادعاوقلا

صا97م١198ءها7١"١٠1«ةيدمحملاةنسلاةعبطم:ةرهاقلا

نبدمحأ,ةيميتنبا. ها7571-١18,ميلحلادبع
يلعملقب؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيوبنلاةنسلاجاهنمنمةيثيدحلادئاوفلاودعاوقلا
صا914.م997١ءها١/41١1«دئاوفلاملاعراد:م.د.١ط.نارمعلادمحمنب

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا..5 ها57571-١78,ميلحلادبع
طبضوقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ناميإلاومالسإلاةقيقحىلعمالكلا

ءه14.05١«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ينابيشلايجانيبأنسحدومحمةعجارمو

(9؛دلاخلاانئارتنم).ص258-.م86

نبدمحأ,ةيميتنبا١. ها/7571-١78,ميلحلادبع
؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاراكذأنمبيطلاملكلا
ثوحبلاتارادإةسائر:ضايرلا.8١ط.يفرطملالاصدماحنبدعسهققحوهححص
ص4١٠م٠198ه١5٠٠«داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلا

نبدمحأ,ةيميتنبا.١ ها/771-78,ميلحلادبع
؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاراكذأنمبيطلاملكلا

رادةبتكم:ضايرلا.١ط..قرطملالاصدماحنبدعسهققحوهححص ه١44١؛مالسلا

ص191م177١

-ما/؟-



ها؟8-"١51,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا..7

عقوأنميفمدقتملا ةعبطملا:ةرهاقلا-.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/باتمثةمرحللادومعلا

جميفج7.م505١ءه177١«ةيقرشلا

ها/؟751-82,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.7

نبميلحلادبعنبدمحأل/ةيميتنبدمحأمالسإلاخيشىواتفعومحب عمج؛ةيميت

نيمرحلانوؤشلةماعلاةسائرلا:ةكم.مساقنبدمحم؛.مساقنبنمحرلادبع «نيفيرشلا

جالال.م1984ه4

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا.. ها/18"771,ميلحلادبع
ءها1١ا/ه«ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ديحوتلاةعومجب

صوءالم68

فشكمريغ
ها/18-"771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا..0

ءه٠9١1١«ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ديحوتلاةعومجم

صدالم

نبدمحأ,ةيميتنبا..“ ها/771-١18,ميلحلادبع
حيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيميتنبامالسإلاخيشريسفتةعومجم

ءها11/4«هدالوأويبتكلانيدلافرشةبتكم:[دنهلا]يابمي.نيدلافرشدمصلادبع

صدا19م14

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا.”7/ ها/18771,ميلحلادبع

ءايحإراد:توريب.؟ط.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ىربكلالئاسرلاةعومجم

جا".م1977ءها891١«زابلاراد:ةكم؛يبرعلاثارلا

-_-ا/-



نبدمحأ,ةيميتنبا4 ها771-78,ميلحلادبع
/ةيميتنباىواتفةعومجم -.١ط.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل ضايرلاةبتكم:ضايرلا

جو.م1948-1983.ه11.-4١1..ةشيدحلا

نبدمحأ,ةيميتنبا..9 ها771-١71,ميلحلادبع
هللادبعقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/برلاودبعلانيببحلاوهللاةبحم

صا١١٠٠-م1997ءها41١؛ريخلاراد:توريب.١ط-.ومربميحرلادبع«ناردب

نبدمحأ,ةيميتنبا٠. ها/771-78,ميلحلادبع
يبأنيدلاردبهرصتخا؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/ةيرصملاىواتفلارصتخم هللادبع

.مامإيدمحدمحأميدقتوةسرهفوةعجارم؛رداهبسانبابريهشلايلعبلايلبنحلايلعنبدمحم
ص*ا0517--.م1986ها4٠٠«يندملاةعبطم:ةرهاقلا

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا.١ ها/771-١78,ميلحلادبع
نبدمحأل/تالماعملاوتادابعلايفجرحلاعفروةنسلاوباتكلاهقفيفةينيدراملالئاسملا

ءها39١«يمالسإلابتكملا:توريب-.”ط-.شيواشلاريهزقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبع

صا14 ما7

نبدمحأ,ةيميتنبا."7 ها771-18,ميلحلادبع
-بيطخملانيدلايبحمدمحمحيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/هقفلالوصأيفةدوسملا

صعده914.م974١ءهه1784١«يندمةعبطم:ةرهاقلا

نبدمحأ,ةيميتنبا." ها/78771,ميلحلادبع
حيحصت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/هعورفونيدلالوصأةفرعمىلإلوصولاجراعم
صالالا/.م94.05١:ها777١«ةيملعلابتكلاعبطةكرش:ةرهاقلا.ميهاربإيمويفلانسح

ةشكمريغ

-غا/4-



نبدمحأ,ةيميتنبا. ها/ل557118,ميلحلادبع

:قشمد-.يطشلاليمجقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ريسفتلالوصأيفةمدقم

ةعبطم صدم.م8.٠96١اها1/١«يقرلا

فشكمريغ
فشال57118,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.'"0

دماحدمحمقيلعتوحيحصت؛ةيميتنبميلحادبعنبدمحأل/ىفطصملارابحأنمىقتنملا

جا.م1971ءهها٠78«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا-.يقفلا

فا/57571-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.."“
.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفينصت/ةيردقلاوةعيشلامالكضقنيفةيوبنلاةنسلاجاهنم

حيحصللوقعملاحيرصةقفاومنايب[ىمسملا]باتكلاهشماهب بتكلاراد:توريب-.لوقنملا

جمافج4.[م1917-ءهه19١١-]ءزابلاراد:ةكم؛ةيملعلا

فشكمريغ
فا/5771-78.ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.
نبدمحأل/ةيوبنلاةنسلاجاهنم -.١ط-.لاسداشردمحمقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبع

ج9.م985١ه505١«ءرشنلاوةفاقثلاةرادإةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا

فشكمريغ
فا/771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.4

ناورمريرحت؛بطقديسقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةاداعملاورجهملاوةالاوملا

ص١٠٠.ه409١«ةملكلاراد:م.د.١ط.كجك

فا/18771,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.9
.م1971ها845«رانملاةعبطم:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/تاوبنلا

ص1

فشكمريغ
ها771-18,ميلحلادبعنبدمحأ,ةيميتنبا.

ءها١4٠051«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/تاوبنلا

ص154.م5

-عا/ه--



771١-78اه نبدمحأ,ةيميتنبا ,ميلحلادبع .١

ههةيدمحملاةنسلاراصنأةعبطم:ةرهاقلا.ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/سئافنلا

صال.م1567

ها/771-١781,ميلحلادبعنبدمحأ.ةيميتنبا.8"

نبدمحأل/يومألارفاسمنبيدععابتاىلإةيميتنبامالسإلاخيشةلاسر:ىربكلاةيصولا
 ةيريمضةعمجنامثعهرمنلاهللادبعدمحماهئيداحأجرخواهيلعقلعواهلمدق؛ةيميتنبميلحلادبع

صا١0بم1980ه١«قيدصلاةبتكم:فئاطلا

هئ70-٠14.يضوكلادمحموبأ,تباثيبأنبتباث.4'
دهعم:طابرلا-.يسافلادمحمقيقحت؛يفوكلاتباثيبأنبتباثيبأفينصت/قرفلاباتك

صا97م1914ه١«بيرعتللثاحبألاوتاساردلا

فشكمريغ
ه70-٠415.يضوكلادمحموبأ,تباثيبأنبتباث.5

حلاصمتاحقيقحت؛يفوكلاتباثيبأنبتباثدمحميبأفينصت/قرفلاباتك

ص197.م1946ءها1.5؛ةلاسرلاةسسؤم:قشمد؛توريب.نماضلا

هلا/0-/87دمحمنبنمحرلادبع.يبلاعثلا0
/نآرقلاريسفتفناسحلارهاوجبموسوملايبلاعثلاريسفتنآرقلاريسفتفناسحلارهاوج

ج4-.[م910١-]«تاعوبطملليملعألاةسسؤم:توريب-.يبلاعثلادمحمنبنمحرلادبعل

فشكمريغ
هلا/1//1-0دمحمنبنمحرلادبع.يبلاعثلا.[7

تاطسيلضافلادمحمقيقحت؛يبلاعثلادمحمنبنمحرلادبعل/نآرقلاريسفتناسحلارهاوج

جا".م1151ه١4١7؛ةيرصعلاةبتكملا:توريب؛اديص

-غا/5-



هلا/1/87-0دمحمنبنمحرلادبع,يبلاعتلا.
«ةيديمحلاةعبطملا:ةرهاقلا.يبلاعثلادمحمنبنمحرلادبعل/ةرخآلارومألايفةرخافلامولعلا

جمفجا.م1849هالظلال

نبنمحرلادبع.يبلاعثلا. هلا/1/870دمحم

/عفانمامإلاأرقملصأيفعماوللارردلاةاذاحميفعماوجلانمراتحملا دمحمنبنمحرلادبعل

صا45.م٠19١.ءه557١«ةيبلاعثلاةعبطملا:رئازحلا.يبلاعتلا

ه70-٠419.ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع.يبلاعثلا.

-.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعفينصت(/ةينآرقلاظافلألايفرئاظنلاوهابشألا

ص195.م1985ها4١4«بتكلاملاع:توريب

ه70-٠419.ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا..

نوهرمماستبإقيقحت؛يبلاعثلاليعامإنبدمحمنبكلملادبعل/ميركلانآرقلانمسابتقالا
جا؟.م991١ءه١41١17«ءافولاراد:ةروصنملا.١ط.تجهبىفطصمدهاجم«رافصلا

فشكم

/ةيواعمملح:ةيواعملئاضفيفلئاسرثالث0١. بأنبدمحمنبهللادبعل يبوويف
.ايندلا

ىفطصمماصعقيقحت؛يزاوهألل/نامبإلالهأدقعحرش.يطسقسلل/ةيواعملئاضف

؛عيزوتلاورشنلاوتاساردللةدامحةسسؤم:دبرأ-.١ط.نيساينبدمحأفسوي«ةميلزه

صادممال...مه١3

ها/١٠8-794,يسلدنألادمحأنبدمحم,رباجنبا.0”
هققحوهيلعقلع؛يسلدنألارباجنبدمحأنبدمحمحراشلل/كلامنباةيفلأحرش

دمحمديسلاديمحلادبع -ج-م١٠٠1ها47١«ثازللةيرهزألاةبتكملا:ةرهاقلا.ديمحلادبع

(يمالسإلاثارتلانم)

-عا/ا/-



ها"ت.فسوينبنسحلادمحأ,يدربراجلا.,0؟
قلعوهلمدق؛يدربراحلافسوينبنسحلادمحأفيلأت/جاهنملاحرشيفجاهولاجارسلا

؛ةيلودلاجارعملاراد:ضايرلا.١ط.ناقيزوأنيسحنبدمحمنبمركأهققحوهيلع

('؟؛ةيعماجلالئاسرلاةلسلس).(ص84١١)جا”.م199536ه5

فشكمريغ

يلعنبهللادبع,دوراجنبا..5 ه7ت.يروباسينلا
هللادبعفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانديسنعةدنسملاننسلانمىقتنملاباتك

«يهاشبوبحمةعبطم:[دنهلا]دابارديح.١ط.يروباسينلادوراجلانبيلعنب

صاالد.م١149ه1

فشكمريغ
نبعيكو,حارجلانبا..0 هاذا1149,حيلمنبحارجلا

هراثآوهثيداحأجروهلمدقوهققح؛حيلمنبحارجلانبعيكول/دهزلاباتك

.م1954هها1١8«يعيمصلاراد:ضايرلا.؟ط-.يئاويرفلارابجلادبعنمرلادبع

(ص9145)جمايفجا

نبعيكو.حارجلانبا.5 هاذ!1١9,حيلمنبحارجلا

هراثأوهئثيداحأجرخوهققح؛حيلمنبحارجلانبعيكول/شمعألانععيكوةخسن

-.م985١ه05١-14«ةيفلسلارادلا:سنوت.؟ط.يناويرفلارابجلادبعنمحرلادبع

ص14٠

فشكم

فا/"11١0.ركبيبأنبديزنبركبوبأ,يعارجلا.07
؛يعارجلاركبيبأنبديزنبركبيبأفيلأت/دجاسملاماكحأفدجاسلاوعكارلاةفحت

صالالا/.م١18١ءه١40١,يمالسإلابتكملا:قشمد-.يلولاهطقيقحت

-#غا/8-

 



هللا1١0,ركبيبأنبديزنبركبوبأ,يعارجلا.

يبأفيلأت/لبنحنبدمحأمامإلابهذمىلعزاغلألالئاسملحيفزارطلاةيلح

راد:ضايرلا.١ط.حلافلامساقنبدعاسمقيقحت؛يعارجلاركبيبأنبديزركب

ص١١1.م994١هه١15١5«ةمصاعلا

ه10.وحنت,يناوريقلاميهاربإنبدمحأرازجلانبا.
دمحمقيقحت؛يناوريقلاميهاربإنبدمحأرازحلانبال/رضاحلاتوقورفاسملاداز «يسيوسلا

تيب«تاساردلاوقيقحتلاوةمجرتللةينطولاةسسؤملا:سنوت.١ط.يزامجللايضارلا

(؟؛يملعلاثازنلاءايحإةلسلس).ص797-.م1985:ه14.0٠١,ةمكحلا

فشكم

هلا"01١.دمحمنبدمحم,يررجلانبا٠..
نمةعامجقيقحت؛يرزجلانبدمحمنبدمحم/ةرشعلاةمئألاتاءارقفريسيتلاريبحت

ص8١٠.م1987ءها١4٠085«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ءاملعلا

هللا0١/دمحمنبدمحم.يرزجلانبا.١
-.ا١ط.دمحيرودقمناغقيقحت؛يرزجلانبدمحمنبدمحم/ديوجتلاملعيفديهمتلا

صا6٠٠7.ه١/15٠1؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب

هلا01١.دمحمنبدمحم.يرزجلانبا.ع"
ءرسارتسجرب.جهرشنبٍنيع؛يرزجلانبدمحمنبدمحمل/ءارقلاتاقبطيفةياهنلاةياغ

جا.م٠194.ها5٠.٠زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.7ط-.لزتيرب

فشكم

هلا"70١.دمحمنبدمحم.يرزجلانبا.6"
دمحمنبدمحمل/نآرقلازاجعإيف"يعلباضرأايليقو"ىلاعتهلوقحرشفيعملألاةيافك

ها1411١«قورافلاةبتكم:قشمد.١ط.ةماشوبأناندعهيلعقلعوهققح؟يرزلانب

صا49م

فشكمريغ

-41/4-



هلا1/0١دمحمنبدمحم,يرزجلانبا."5

يفرشنلا دمحمىلعقيقحت؛يرزملانبدمحمنبدمحم/رشعلاتاءارقلا -.غابصلا
جال.م14.ها15«ةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا

فشكم

هلا"7/0١دمحمنبدمحم,يرزجلانبا.0
-.يوامرفلايحلادبعقيقحت؛يرزحلانبدمحمنبدمحم/نيبلاطلادشرمونيئرقملادجنم

صا-.م1911ءها191/ءرصمةيروهمجةبتكم:ةرهاقلا

هاغا797١.دمحأنبدمحم,يبكلايزجنبا.7
راد:توريب.؟ط-.يبلكلايزجنبدمحأنبدمحمفيلأت/ليزنتلامولعلليهستلاباتك

جم١يفج4.م917١ءه917١«يبرعلاباتكلا

هاا797,دمحأنبدمحم.يلكلايزجنبا.57

ةساردوقيقحت؛يبلكلايزجنبدمحأنبدمحمفيلأت/لوصألاملعىلإلوصولابيرقت

:ةدج؛ةيميتنباةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يطيقتشلانيمألادمحمنبراتحملادمحمقيلعتو

1صدملا/.م191917١ءها4١4«ملعلاةبتكم

فشكمريغ
هفاغا797١,دمحأنبدمحم.يلكلايزجنبا.4

؛يلكلايزجنبدمحأنبدمحمفيلأت/ةيهقفلاعورفلالئاسموةيعرشلااماكحألانيناوق

ص455.م1954:.ها1741/«نييالمللملعلاراد:توريب.لهألاديسزيزعلادبعقيقحت

هاغا797.دمحأنبدمحم,يبلكلايزجنبا.4
-.يبلكلايزحنبدمحأنبدمحمفيلأت/ةيكلاملابهذمصيخلتيفةيهقفلانيناوقلا

ص(1-,م1987ءها1.7١«باتكللةيبرعلارادلا:سنوت

فشكمريغ

-غمواد



نبدمحأ.صاصجلا. ه١/1-0٠7,يزارلايلع

؛صاصحخلايزارلايلعنبدمحأل/عامجإلابابقيقحتلالخخنمهتركفىفةسارد:عامجإلا
.م997١ه١4١5«يبرعلابختنملاراد:توريب.١ط-.ىبكقيفشريهزةساردوقيقحت

(ةيمالسإتاسارد).ص”

7٠0-17١ه نبدمحأ,صاصجلا ,يزارلايلع .1١
-. يواحمققداصلادمحمقيقحت؛صاصجلايزارلايلعنبدمحأل/نآرقلاماكحأ

جا".م1915ءها11ه,ةيمالسإلافاقوألاةعبطم:[ايكرت]لوبناتسإ

فشكمريغ

ه١17-0٠7,يزارلايلعنبدمحأ.صاصجلا.ء/"
/نآرقلاماكحأ :توريب-.يواحمققداصلادمحمقيقحت؛صاصلايزارلايلعنبدمحأل

جد.م1988ءها١4١5«يبرعلاثازيلاءايحإراد

نبدمحأ.صاصجلا./" ه١17-0٠7,يزارلايلع
/نآرقلاماكحأ ؛يبرعلاباتكلاراد:توريب.صاصمجلايزارلايلعنبدمحأفيلأت

جال.م1914.2ه١

نبدمحأ,.صاصجلا.4 ه١17-0٠,يزارلايلع
قيقحتوةسارد؛صاصملايزارلايلعنبدمحأراصتخا/يواحطللءاملعلافالتخارصتخم

رئاشبلاراد«يلتبرشسابعنسحةقفنىلععبط:توريب.١ط.دمحأريذنهللادبع

جو.م1516اهاؤ5(ةيمالسإإللا

ه0ت,ةرمسنبيلعنبرمع,يدعجلا..0
/نميلاءاهقفتاقبط بتكلاراد:توريب.؟ط.يدعجلاةرمسنبيلعنبرمعل

ص75م١198ءها١140١«ةيملعلا

فشكم

-485-



"79175-2.دمحأنبدمحم,ىلحملانيدلالالج.ءالك فهل
ءركاشدمحمدمحأةعجارموحيحصت؛ىلحملادمحأنبدمحمنيدلالالحل/نيلالحلاريسفت

-,ها75١-]«فراعملاراد:ةرهاقلا؛يملعلاضايرلادهعم:ضايرلا.ركاشدمحميلع

جم5

فهل"151/91١.دمحأنبدمحم,ىلحملانيدلالالج.ء/"/
-.يفيفعقازرلادبعهبوصوهيلعقلع؛ىلحملادمحأنبدمحمنيدلالالحل/نيلالحلاريسفت

ص١٠٠م956١ءها86١١ءايلعلادهاعملاوتايلكللةماعلاةرادإلا:ضايرلا

فشكمريغ

1519١,دمحأنبدمحم.ىلحملانيدلالالج.4 هل
هعجار؛يطيقنشلاىفطصمدمحمقيلعت؛ىلحملادمحأنبدمحمنيدلالالحل/نيلالحلاريسفت

١..ادفروكشلادبعهعبطىلعفرشأوهقسن؛دعسفوؤرلادبعهطهححصو

صدا.م1985ها4.5«ةئيدحلاةضهنلاةبتكم:ةكم

شهل"5191١.دمحأنبدمحم,ىلحملانيدلالالج.-09
/سانلاةروسىلإرفاغةروسنم:نيلالحلاريسفت قلع؛ىلحملادمحأنبدمحمنيدلالالجل

«ه١4١15«(ةيدوعسلاةسسوؤملا)يناملاةعبطم:ةرهاقلا."ط-.يفيفعقازرلادبعهبوصوهيلع

صا١٠5٠م6

هل179١-15,دمحأنبدمحم.ىلحملانيدلالالج٠.
؛ةوعدلاراد:[ايكرت]لوبناتسإ.ىلحمادمحأنبدمحمنيدلالالجل/ميظعلانآرقلاريسفت

04-]نيمرحلاةبتكم:ضايرلا جمايفج7.١58[-ه«ها١

-485؟-



هل"51/9١,دمحأنبدمحم,ىلحملانيدلالالج١.
لالجفيلأت/هنعهللاىضرقيدصلاركبيبأمامإلالئاضفضعببقيدصتلالهأةفحت

رادلا:[دنلا]يابموب.١ط.يلعديشروخديسلاقيقحت؛يلحملادمحأنبدمحمنيدلا

ص191.م941١ءها5.4١«ةيفلسلا

هلا"779,ميهاربإنبدمحمنيدلاردب,ةعامجنبا.ع"

ررغ يفملسيملنميفنايبتلا ةسارد؛ةعامجنبميهاربإنبدمحمنيدلاردبفيلأت/نآرقلا

ةلسلس).-ص“7170-.م1194ءه١141١١«ةبيتقراد:قشمد.١ط.فلخداوجلادبعقيقحتو

(*؛يشتاركبةيمالسإلاتاساردلاةعماجتاروشنم

فشكم

هال719.ميهاربإنبدمحمنيدلاردب.ةعامجنبا.عم"

قيقحت؛ةعامجنبميهاربإنبدمحمنيدلاردبفيلأت/يناثملايفهباشنملايفيناعملافشك

.م٠99١ءه١54٠١ءرشنلاوةعابطللءافولاراد:ةروصنملا.١ط.فلحداوجلادبع

صو

فشكم

هلال719,ميهاربإنبدمحمنيدلاردب.ةعامجنبا.5

يضاقةخيشم نيدلاملعجيرخت؛ةعامجنبميهاربإنبدمحمنيدلاردبفيلأت/ةاضقلا

.١ط.رداقلادبعنبهللادبعنبقفومقيقحتوةسارد؛يلازربلافسوينبدمحمنبمساقلا

جام1948ه4.05١«يمالسإلابرغلاراد:توربب

”.دحاولادبعنبينغلادبع.يليعامجلا.0

هيلعقلعوهققح؛يليعامجلادحاولادبعنبينغلادبعفيلأت/داقتعالايفداصتقالا

يلعنبةيطعنبديمحلادبع ءه١4١5«مكحلاومولعلاةبنتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.يدماغلا

صا738-.ما

-عم19



ه١٠1-١05,دحاولادبعنبينغلادبع,يليعامجلا.1

قيقحت؛يلبنحلايليعامجلادحاولادبعنبيغلادبعل/ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاباتك

.١ط.ريغصلاحلافنبدمحمنبحلافةساردوقيلعتو م995١ه14١17؛ةمصاعلاراد:ضايرلا

ص"

فشكم/ثحبلاةنيع

نبينغلادبع,يليعامجلا. ه”١05١٠7,دحاولادبع

حلافةساردوقيلعتوقيقحت؛يليعامجلادحاولادبعٍئغلادبعل/هيلعثحلاوءاعدلايفبيغزتلا

ص74-م1995ه411١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.ريغصلاحلافنبدمحمنب

فشكم

ه٠7--١05,دحاولادبعنبينغلادبع.,يليعامجلا.4

؛يليعامجلادحاولادبعغلادبعل/يسدقملادحاولادبعنبيغلادبعنيدلايقتظفاحلاةديقع

ةسائرلا:ضايرلا.١ط.يريصبلادمحمنبهللادبعاهيلعقلعواهثيداحأجرواهققح

صا49م٠199ءه١141١١«داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلا

ه”١٠-١05,دحاولادبعنبينغلادبع,يليعامجلا.5

ةبتكم:ضايرلا.يليعامجلادحاولادبعنبئغلادبعل/مانألاريخمالكنمماكحألاةدمع

صام.م1939ءهها89١«ةثيدحلاضايرلا

05١-1٠١ه ,دحاولادبعنبينغلادبع.يليعامجلا .١

دحاولادبعنبئغلادبعل/مالسلاوةالصلاهيلعمانألاريخمالكنمماكحألاةدمع

صال.م1988ءها4.05١«ةثيدحلاتاعوبطملاراد:ةدج.؟ط.يليعامجلا

01١-7٠١”ه نبينغلادبع,يليعامجلا ,دحاولادبع .١

نبيغلادبعفيلأت/مالسلاوةالصلاهيلعمانألاريخمالكنمماكحألاةدمعنعم

1١4ص ١905م ١196اهه «ةيمالسإلاةعماجلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.يليعامجلادحاولادبع

فشكمريغ
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ه١٠1-١05,دحاولادبعنبينغلادبع,يليعامجلا.7

هققح«يليعامجلادحاولادبعنبغلادبعفيلأت/ةرشعلاهباحصأةريسويبنلاةريسرصتخم

ءه١4١15«نطولاراد:ضايرلا.١ط-.عياشلادمحنبنمحرلادبعنبدلاخهيلعقلعو

ص119.م7

ه"١٠1-١05.دحاولادبعنبينغلادبع.,يليعامجلا.,3؟

نبالو«يليعامجلادحاولادبعنبغلادبعل/مانألاديسمالكنمماكحألاةدمعرصتخم

-.عيطمنببهونبيلعنبدمحمدبعلاقيقدنبالوءديعسنبليعامسإنبدمحأيبلحلاريثألا
صا.[م1857١]ءها71«ةيريمألاةعبطملا:عناتسكاب]يهد

نبينغلادبع,يليعامجلا.5 ه١٠1-١01.دحاولادبع

قيقحتىلعفرشأ؛!يليعامجلادحاولادبعغلادبعفيلأت/ةحيحصلاةيعدألايفةحيصنلا

:توريب-.7ط.طوونرألادومحمهققح؛طوؤانرأرداقلادبعهثيداحأعجاروباتكلا

.م1941ها4.7,ةلاسرلاةسسؤم ص١١1

فشكم

نبمالسنبدمحم.يحمجلا..0 ها١110٠.هللاديبع
باتكلاراد:توريب.١ط.يحمجلاهللاديبعنبمالسنبدمحم/ثيدحلابيرغ

فراعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).ج4ل.م1975ءه1417١1«يبرعلا

١/8(؟؛ةينامثعلا

ه١١110٠,هللاديبعنبمالسنبدمحم.يحمجلا.7
-.يجواغناميلسيبهوقيلعتوقيقحت؛يحمجلاهللاديبعنبمالسنبدمحم/نآرقلالئاضف

صا4م١٠م1991ها141١15«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط

فشكم

-:غم868-



ه057ت,نيسحلانبميهاربإنبنيسحلا.يناقروجلا./

؛يناقروجلانيسحلانبميهاربإنبنيسحلافيلأت/ريهاشملاوحاحصلاوريكانملاوليطابألا
ه١4١8«يعيمصلاراد:ضايرلا."ط.يتاويرفلارابجلادبعنبنمحرلادبعقيلعتوقيقحت

جام4

فشكمريغ
ه0370٠١-2.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.4

دمحمنبيلعقيلعتوةساردوقيقحت؛يزومللانبيلعنبنمحرلادبعل/ءاسنلاماكحأباتك
«ها١841١84«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:ةحودلا.؟ط.يدمحملافسوينبا

صودام5

فشكم

ه0-١٠097,يلعنبنمحرلادبع,يروجلانبا.8
نمخوسنملارادقميثيدحتلاوهقفلايفخوسرلالهأرابخأ نبيلعنبنمحرلادبعل/ثيدحلا

ةبتكم:ةكم.١ط.يرئازجلادومحمنمحرلادبعيبأقيقحت؛يلازغلادمحمهلمدق؛يزوجلا

ْصم.[م9848١]:ه١108ءرجحنبا

فشكم

,يزوجلانبا. ه0970٠١-2.يلعنبنمحرلادبع

دمحميلعقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/باطخلانبرمعنينمؤملاريمأ
ص149م1991ه١4١8«يجناخلاةيتكم:ةرهاقلا.١ط.رمع

فشكم

,يزوجلانبا١. ه0970٠١-2.يلعنبنمحرلادبع
:اطنط.١ط-.رادلابقيقحتلامسقبققح؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/عومدلارحب

ص199.[م947١].ه١١1541١«ثارتللةباحصلاراد

فشكمريغ
ه05170٠١,يلعنبنمحرلادبع,يروجلانبا."

ديسلاهلمدقوهعجار؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/نيعماسلاضايرونيظعاولاناتسب
ص475.م1984ها408«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط-.يليمجلا

فشكمريغ
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ه0910٠١.يلعنبنمحرلادبع,يروجلانبا.0"

راد:ةرهاقلا.١ط.دحاولادبعىفطصمقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمرلادبعل/ةرصبتلا

جمايفجا.ما9ا/ههءه795١«يرصملاباتكلا

,يزروجلانبا.5 ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع

نيسحيلعقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/بيرغلاريسفتيفبيرألاةركذت

جا.م1945ه401١«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.باوبلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.0

-.7ط.يرهزألايقشمدلارينمدمحمقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/سيلبإسيبلت

ص414.م1149ءهها755١«ييبتملاةبتكم:ةرهاقلا

ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا٠1.

/سيلبإسيبلت راد:توريب.يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل م1985ه4171ىملقلا

ص”

فشكمريغ
,يزوجلانبا.7 ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع

نبيلعنبنمحرلادبعل/ةهبشملاوةمسحملاىلعدرلايفهيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد
-.يلونلاهعمجهلمدق؛ةرهزيبأدمحمهلردص؛يرئثوكلادهازدمحمقيقحت؛يزوجلا

صالا8-.م957١,ه7457١«ةيقيفوتلاةبتكملا:ةرهاقلا

ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.

ىفطصمقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ىوهملامذ دمحمةعجارم«دحاولادبع

صالا/.م1937هها“8”١7؛ةنيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.يلازغلا

/ثحبلاةنيع فشكم

-عمال-



ه0910٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.9

/ريسفتلاملعيفريسملاداز بتكملا:قشمد-.١ط-.يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل
جاك.م01905-19058هامه-١785,ةعابطلليمالسإلا

فشكم

0٠١-097ه .يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا .٠

نبيلعنبنمحرلادبعل/(هنمبختنم)رئاظنلاوهوجولايفرظاونلانويعلاةرق
ها 14٠.٠6 «فراعملاةأشنم:ةيردنكسإلا.يواطفصلاديسلادمحمقيقحت؛يزوجلا

صالا14م48

فشكم

ه0970٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا١.

مه404١؛ةيمأراد:ضايرلا.يزوحلانبيلعنبنمحرلادبعل/نيركذملاوصاصقلاباتك

صال.ما

فشكمريغ
0٠١-0917ه ,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا .0١7

؛ةيملعلابتكراد:توريب.يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ظعاوملايففئاطللا

صملال.م1984اها.ه

,يزوجلانبا.١؟ ه0970٠١,يلعنبنمحرلادبع

نمةعامجهطبضوهححص؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ظعولايففطللاباتك
.م984١ها4.8؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.رشانلافارشإبءاملعلا

صخال

.يزوجلانبا.5 ه0910٠١.يلعنبنمحرلادبع

/ةوفصلارصتخم لم٠97١ها779هرانملاةعبطم:ةرهاقلا.يزوحلانبيلعنبنمحرلادبعل

ص4
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ه04170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.0

يفدمحألابهذملا /دمحأمامإلابهذم نبمساقةيانع؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل

نبمساقرشن:ةرهاقلا.ورخفشيورد صا517-.م1109ءه1١ا/8ءورخفشيورد

ه0310٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.75

هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يزومللانبىلعنبنمحرلادبعل/لبنحنبدمحأمامإلابقانم

عبط:ةرهاقلا.١ط.رمعدمحمىلعهححصوهخسنلباق؛يكزتلانسحمادبعنبهللادبع

صا246م1904ه8«يحناخلاةبتكم.دوعسلآزيزعلادبعنبدلاحخكلملاةقفنىلع

فشكم

ه0310٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزروجلانبا.07

نسحنادبعنبهللادبعقيقحت؛يزوملانبيلعنبنمحرلادبعل/لبنحنبدمحأمامإلابقانم
.56ط.يكرتلا ءه1409١«دوعسلآزيزعلادبعنبدلاخكلملاةقفنىلععبط:ةرهاقلا

صمللا؛2م

فشكم

,يزوجلانبا.4 هنذا0٠١.يلعنبنمحرلادبع

نمحرلادبعقيقحتوميدقتوطبض؛يزومجلانبيلعنبنمحرلادبعل/تاعوضوملاباتك
-1955ها17848-١785؛نسحلادبعدمحمرشن:ةرونملاةنيدملا.١ط نامثعدمحم

جالم4

ه03170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.5

-.يزوجلادمحمنبيلعنبنمحرلادبعل/رئاظنلاوهوجولاملعيفرظاونلانيعألاةهزن
صالا/له.م1884ه١1٠.8«ةلاسرلاةسسؤم:توريب

ه03170٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.
-.يرابيلميلعفرشأدمحمةساردوقيقحت؛يزولانبيلعنبنمحرلادبعل/نآرقلاخساون
سلحملا).صدالا.م1984هها14.84«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.١ط

١1(؛يمالسإلاثازنلاءايحإ«يملعلا
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ه04170٠١.يلعنبنمحرلادبع.يزوجلانبا١.

ىفطصمقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ىفطصملالئاضفولاوحأبافولا
ج7-.م1977ه1185؛ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.دحاولادبع
فشكم

نبكلملادبع,ينيوجلا.017 هئ1/1-219,هللادبع
قيقحت؛ييوحلاهللادبعنبكلملادبعل/داقتعالالوصأيفةلدألاعطاوقىلإداشرإلاباتك

ص145-.م1968.هها*”٠/0,يناخلاةبتكم:ةرهاقلا.ديمحلادبعمعنملادبع

نبكلملادبع,ينيوجلا.017 ه514218.هللادبع
؛ييوجلاهللادبعنبكلملادبعفيلأت/داقتعالالوصأيفةلدألاعطاوقىلإداشرإلاباتك

ص74٠د.[م14488١]مه©١108.ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.١ط.ميمتدعسأقيقحت

نبكلملادبع,ينيوجلا. ه5194,هللادبع
:ةحودلا.بيدلاميظعلادبعقيقحت؛نيوجلاهللادبعنبكلملادبعل/هقفلالوصأفناهربلا

ْجا".م٠198.ءه١40١ءرطقةلودريمأةقفنىلع

فشكمريغ
نبكلملادبع,ينيوجلا.0 هئ51914,هللادبع

«يلايينلاهللادبعقيقحت؛نيوجلاهللادبعنبكلملادبعل/هقفلالوصأيفصيخلتلاباتك

ه4117١زابلارادةبتكم:ةكم؛ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط-.يرمعلادمحأريبش

جالمم

فشكمريغ
نبكلملادبع,ينيوجلا.7 ه214-2178,هللادبع

داؤفويملحىفطصمقيقحت؛ييوجلاهللادبعنبكلملادبعل/ملظلاثايتلايفممألاثايغ

ص449م1978مها4.٠,ةوعدلاراد:ةيردتكسإلا.معنملادبع
مسك
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نبكلملادبع,ينيوجلا.0 ه21/8-غ19.هللادبع
؛نيوجلاهللادبعنبكلملادبعل/للعلاباتكءديحوتلاباتكءرظنلاباتك:نيدلالوصأف

ةأشدم:ةيردنكسإلا.راتخمدمحمريهس«نوعريدبلصيف«راشنلايماسيلعقيقحت

صال407.م905١ءها85١١«فراعملا

فشكم

نبكلملادبع,ينيوجلا4 هئ1//-419,هللادبع
عمل ةيقوفقيقحت؛نيوجلاهللادبعنبكلملادبعل/ةعامجلاوةنسلالهأدئاقعدعاوقيفةلدألا

ءابنألاوفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسؤملا:ةرهاقلا.يريضنلادومحمهعجار؛دومحمنيسح

ص١15بم1558ها8٠,ةمجرلاوفيلأتللةيرصملارادلاوءرشنلاو

فشكم

هئ88ت,يناسغلادمحأنبدمحمنبنيسحلا.ينايجلا.9
دمحأنبدمحمنبنيسحلل/ةاورلالبقنمنيحيحصلايفةعقاولاماهوألاىلعهيبنتلا

ءها401١«ءاوللاراد:ضايرلا.١ط.يدماحلاقداصدمحمقيقحت؛ينايحلايناسغلا

ص41-.م1817

نبهللادبع,ينايجلا0٠. ه19ت,نايحنبدمحم
دمحأقيقحت؛ينايحلانايحنبدمحمنبهللادبعفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاقالخأ

ص184-.م1917ءها5975١«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.ىسومدمحم

فشكمريغ

نبليعامسإ,يلاطيجلا١. ها//7.وح.ت.ىسوم
نمحرلادبعيلكبهيلعقلعوهححص؛يلاطيحلاىسومنبليعامسإل/مالسإلادعاوقباتك

ج7-.م1975:ه181١/«ةيبرعلاةعبطملا:ةيدراغ.١ط.رمعنب

ه١7١٠ت,يدهازلاينوقلاهللالضفنبيلع,يناليجلا.1"
فيلأت/يراخبلاليعامسإنبدمحمهللادبعيبألدرفملابدألاحيضوتيفدمصلاهللالضف

م1975ها«ةيمالسإلاةبتكملا:صمح.يناليحلايدهازلاينوقلاهللالضفنبيلع

صال4

فشكمريغ
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ه1777١دمحمنبنمحرلادبع,متاحيبأنبا.7
يبأنبال/بسنوةغلءبدأوخيراتءبطوةسارف؛هقفوثيدح:هبقانمويعفاشلابادآ

متاح :توريب.قلاخلادبعئيغلادبعهيلعقلعوهلصأققحوهلمدق؛دمحمنبنمحرلادبع

(ةردانبتك)-.صا045.م851١«ها1١ا/7«ةيملعلابتكلاراد

فشكم

ه17772١دمحمنبنمحرلادبع,متاحيبأنبا.5
نبنمحرلادبعمتاحيبأنبال/هخيراتفيراخبلاليعامسإنبدمحمأطخنايبباتك .دمحم

ص5١1-.[م948١-]«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب

ه772١دمحمنبنمحرلادبع,متاحيبأنبا.0
ءايحإراد:توريب.دمحمنبنمحرلادبعمتاحيبأنبافيلأت/ليدعتلاوحرمللاباتك

ج94-.[م517١-]«يبرعلاثازتلا

نبنمحرلادبع,متاحيبأنبا.7 هاا7١دمحم
متاحيبأنبافيلأت/ليدعتلاوحرجلاباتك يودنلامشاهحيحصت؛دمحمنبنمحرلادبع

ج4.م907١ه١/1١«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنلا]نكدلادابارديح.[خآو]

نبنمحرلادبع,متاحيبأنبا.077 ها177/-١7دمحم
هعبطىلعفقو؛دمحمنبنمرلادبعمتاحيبأفينصت/ثيدحلايفليسارملاباتك

صال.م1951:ه148“«ىنثملاةبتكم:دادغب.يئارماسلايردبلايحبصهلمدقو

فشكم

نبنمحرلادبع,متاحيبأنبا.4 ه77١دمحم
باتك هللاةمعننبهللاركشةيانعب؛دمحمنبنمحرلادبعمتاحيبأفينصت/ليسارملا

ص197.م1847ءها1057١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.8ط-.يناجوق
فشكم
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نبنامثع,بجاحلانبا.4 ه١19741ركبيبأنبرمع

نبركبيبأنبرمعنبنامثعل/ميركلانآرقلايلامأ:ةيوحنلايلامألا قيقحت؛بجاحلا

صالالال.م985١ها14.5١«ةفاقثلاراد:ةحودلا.ىفطصمحلاصناندع

نبنامثع,.بجاحلانبا.- ه3”7٠١,ركبيبأنبرمع

قيقحت؛بجاحلانبركبيبأنبرمعنبنامثعل/ميركلانآرقلايلامأ:ةيوحنلايلامألا

ج4-.م1986ها5.5«ةيبرعلاةضهنلاةبتكم:توريب.١ط.يدومحنسحيداه

جمايف

نبنامثع,بجاحلانبا١. ه193747٠١,.ركبيبأنبرمع
نبركبيبأنبرمعنبنامثعفيلأت/يلوصألاىهتنملارصتخم ةعجارم؛بجاحلا

م981١هه١4.١4«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.ليعامسإدمحمنابعشحيحصتو

جمافجا”-

نبدمحم,يروباسينلامكاحلا.057 ه077١,هللادبع

/ليلكإلاةفرعمىلإلخدملا داؤفقيقحت؛يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمفينصت

صال4.م1987ه١154٠04؛ةرعدلاراد:ةيردنكسإلا.دمحأمعنملادبع

نبدمحم,يروباسينلامكاحلا.057 ه77٠2-١0,هللادبع
ىلعكردتسملا ةسرهفوفارشإ؛يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمفينصت/نيحيحصلا

ءها405«فراعملاراد:ضايرلا؛ةفرعملاراد:توريب.يلشعرملانمحرلادبعفسوي

جهماؤخك

فشكم

نبدمحم,يروباسينلامكاحلا.5 ه77-١200,هللادبع
تانيمضتعم.يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمفينصت/نيحيحصلاىلعكردتسملا

نممهريغوريدقلاضيفيفيوانملاوهيلامأيفيقارعلاونازيملاوصيخلتلايفيبهذلامامإلا
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-.نكدلادابارديحةعبطنعةروصمةحسن؛١ط.رداقلادبعىفطصمقيقحت؛ءاملعلا

جا.م8٠99١هها١84١١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

فشكمريغ
ه10077١,هللادبعنبدمحم.يروباسينلامكاحلا.0

هحيحصتوهرشنبىنتعا؛يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمفينصت/ثيدحلامولعةفرعم

«ه6١«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنشلا]نكدلادابارديح.نيسحمظعمهيلعقيلعتلاو

صا03م17

ه0٠277١,هللادبعنبدمحم,يروباسينلامكاحلا.7
/ثيدحلامولعةفرعمباتك ديعسةعجارم؛يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمفينصت

:توريب.١ط.ةيمالسإلاوةيبرعلاثوحبلاوتاساردلابتكمفارشإب؛ماحللادمحم

صال18م1148هه١٠4١«لالخلاةبتكموراد

فشكمريغ
ها0577١,نابحنبدمحم,يتسبلانابحنبا.027/

مهنعيورنيذلاةباحصلاخيرات -.يوانضلاناروبقيقحت؛سبلانابحنبدمحم/رابخألا

صال١01-.م1988ه١4١8«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط

فشكم/ثحبلاةنيع

ها0577١,نابحنبدمحم,يتسبلانابحنبا.

قلاخلادبعقيقحت؛يسبلانابحنبدمح/نيعباتلاعابتاونيعباتلاوةباحصلانمتاقثلا

ص008.م1978:ها178/«يملعلاعمجملا:[دنملا]نكدلادابارديح-.يناغفألا

ه037٠١,نابحنبدمحم,يتسبلانابحنبا.

نيدلايبحمدمحمحيحصتوقيقحت؛ّيسبلانابحنبدمحم/ءالضفلاةهزنوءالقعلاةضور

ءها4١14«ةيراجتلاةبتكملا:ةكم.يقفلادماحدمحم«ةزمحقازرلادبعدمحم«ديمحلادبع

ص149-.م1

فشكمريغ
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نبدمحم,يتسبلانابحنبا.0 ها05177١,نابح

هيلعقثووهققح؛نسبلانابحنبدمحمل/راطقألاريهاشمءاهقفمالعأوراصمألاءاملع

صال٠9.6م١199ءهه١41١17«ءاقولاراد:ةروصنملا.١ط-.ميهاربإيلعقوزرم

ه0377١,نابحنبدمحم,يتسبلانابحنبا١.

نمنيحورحملاباتك /نيكوزرنملاوءافعضلاونيثدحملا دومحمقيقحت؛ّيسبلانابحنبدمحمل

جال.ه195١«زابلاراد:ةكم.ديازميهاربإ

/ثحبلاةنيع فشكم

ه1176-178.يبطرقلابيبحنبكلملادبع,بيبحنبا.07
؛يبطرقلابيبحنبكلملادبعفيلأت/ةياهنلاوةياغلاباتكبموسوملاءاسنلابدأباتك

«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط.يكرتديحادبعهسراهفعضووهلمدقوهققح

صدك.م1997اها11

فشكم

ه0ت,يدادغبلابيبحنبدمحم,بيبحنبا.00”

ةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا-.يدادغبلابيبحنبدمحم/ملسوهلآوةيلعهللاىلصيبلاتاهمأ

صا1517.م1987ءهها4.7«ةيرصملا

ه0ت,يدادغبلابيبحنبدمحم,بيبحنبا.15

/ربحاباتك نبنسحلاديعسيبأةياور؛يدادغبلابيبحنبدمحمل ةيانع؛يركسلانيسحلا

.صاله.م940١- «ةعابطلليراجتلابتكملا:توريب.زيتشنتخيلةزليإ
(يبرعلاثارلارئاخذ)

/ثحبلاةنيع فشكم

ها"17١5ناشوكدرونبملسم.جاجحلانبا.0
-.يمظعألاىفطصمدمحمقيقحت؛جاجحلانبراشوكدرونبملسمفيلأت/زييمتلا

ص191.م975١ءها59١ه2«ةيراجتلادحعباطم:ضايرلا
فشكوم
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نبملسم,.جاجحلانبا.5 فال7٠١5ناشوكدرو
/حيحصلاعماجلا راد:[ايكرت]لوبناتسإ.جاجحلانبراشوكدرونبملسمفيلأت

جد.م19114١191بها7817-١19«ةرماعلاةعابطلا

ها"17١5ناشوكدرونبماسم,.جاجحلانبا.07
ةديدجلاقافآلاراد:توريب.جاجحلانبراشوكدرونبملسمل/حيحصلاعماجلا

(ةيمالسإلاتاعوسوملا).جم؛فجم-.[م1948١-]

ها"7١5ناشوكدرونبماسم,.جاجحلانبا.4

هعبطىلعفقو؛جاجحلانبراشوكدرونبملسمفيلأت/ملسمحيحص هصوصنقيقحتو
-١/٠ءيبلحلايبابلاىسيع:ةرهاقلا.١ط-.يقابلادبعداؤفدمحمهميقرتوهحيحصتو

جده.م115151-68ها

فشكم

ه17١5ناشوكدرونبماسم,جاجحلانبا.5
/ملسمحيحص ؛يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط.جاجحلانبراشوكدرونبملسمل
(صك1١٠٠ل7)جه.م1155هها1١1مزحنباراد:توريب
فشكم

ها"17١5ناشوكدرونبملسم,.جاجحلانبا٠.

دمحأدمحمميحرلادبعقيقحتوةسارد؛جاجحلانبراشوكدرونبملسمل/ءامسألاوىنكلا
ثارتلاءايحإ«يملعلاسلجما«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.١ط..يرقشقلا

(8؛يمالسإلاثارنلاءايحإ).ج7.م984١ه١1١4«يمالسإلا

ت0٠١ه .ىسومنبدمحأنبىسوم,يواجحلا .١

نبدمحأنبىسومفيلأت/لبنحنبدمحأمامإلابهذمىلعهقفلافحيقنتلايشاوح

:ةرونملاةنيدملا.؟ط.يدرجلاىيحينبدمحأنبىيحيةساردوقيقحت؛يواجحلاىسوم

صالالا.م1990ءها 4١5 ؛«يراخبلاراد
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ه١071ت.ىسومنبدمحأنبىسوم.يواجحلا.

/هنعهللايضرينابيشلالبنحنبدمحأمامإلاهقفيفعدقملاراصتخايفعقنتسملاداز

-.[م9170١]«ةايحلاةبتكمراد:توريب.يواجحلاىسومنبدمحأنبىسوملنمملا

صا”

ه٠97ت.ىسومنبدمحأنبىسوم,يواجحلا.7

/عقنتسملاداز نباراد:ضايرلا.١ط.يواجحلاىسومنبدمحأنبىسومفيلأت

ها414,ةعزخ جال.م1997

ه١07ت.ىسومنبدمحأنبىسوم,يواجحلا.5

يفعقنتسملاداز نبىسومهرصتخا/ينابيشلالبنحنبدمحأمامإلاهقفيفعنقملاراصتخا

صالا١2-.م1991ءها١14١5«مزمزراد:ضايرلا.١ط.يواجحلاىسومنبدمحأ

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.0 7/707",يلع هل
/ةرشعلافارطأنمةركتبملادئاوفلابةرهملافاحتإ ؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل

نبريهزقيقحت ةوعدلاوفاقوألاوةيمالسإلانوؤشلاةرازو:ضايرلا.١ط.رصانلارصان

ه١41١6«ةيوبنلاةريسلاوةنسلاةمدحخزكرم«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا؛داشرالاو

جا.م4

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 شهل171707.يلع
نومأمهئيداحأجرحوهقّقح؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأفيلأت/ةمهملاةبوحألا

ص8١٠.م1997ءهها4١4,دمحمنومأمرشن:ةرونملاةنيدملا.١ط.دمحأدمحم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 هل7707",يلع
رجحنبىلعنبدمحأل/داعملامويلدادعتسالا رمعقيقحت؛ينالقسعلا .؟ط-.يواريدلا

ص8١1-.م1917/4هها796,فراعملاةبتكم:توريب

فشكمريغ
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نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.4 فهل7107,يلع
/ةباحصلازييمتْفةباصإلاباتك رجحنبنيدلاباهشفيلأت باتكهشماهب.ينالقسعلا

.١ط.ربلادبعنبدمحمنبهللادبعنبفسويرمعيبأل/باحصألاءامسأيفباعيتسالا

جميقجم-مها78.(ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا

فشكمريغ
هل717١,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.89

باتكهشماهب.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ةباحصلازييمتيفةباصإلاباتك

«يبرعلاركفلاراد:توريب.مصاعنبريلادبعنبال/باحصألاءامسأيفباعيتسالا

جكم١191ها96

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. هل117707,يلع
همالعأطبضوهلوصأققح؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ةباحصلازييمتيفةباصإلا
عضوو رصمةضهنراد:ةرهاقلا.يواجبلادمحميلعهسراهف هاو-981١ءرشنلل
جم.م1975-م15

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا١. هل؟17١,يلع
/يلينحلادتسملافارطأبيلتعملادنسملافارطأ[ىمسملا]لبنحنبدمحأمامإلادنسمفارطأ

رجحنبدمحأل راد:قشمد.١ط.رصانلارصاننبريهزهيلعقلعوهققح؛ينالقسعلا
ج١٠م1991هه4١14١«ريثكنبا

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا." هل1/707",يلع
قيلعتوقيقحت؛ينالقسعلارجحنبدمحمنبدمحأل/عامسلاةنيبتملانيعبرألابعاتمإلا
صقو5.عم٠99١ءها١11١4١]«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.ميهاربإديسلايدحب

فشكمريغ
نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا." هل11/701,يلع

دمحأقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفينصت/نوعاطلالضفيفنوعاملالذب

ص155.[م891١]هه١54١١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.ا١ط.بتاكلارداقلادبعماصع
فشكم
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نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. شهل11707"يلع

/ماكحألاةلدأنممارملاغولب هيلعقلعوهلوصأطبض؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل

نيمأدومحمهعجار؛فيطللادبعباهولادبعهعبطىلعفرشأوهححص؛يبتكنيمأدمحم

صال5.م1986ءها71/4«ةثيدحلاةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.؟"ط.يواونلا

فشكمريغ
نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.0 شهلا117707,يلع

/ماكحألاةلدأنم:مارملاغولب رجحنبيلعنبدمحأل ةبتكم:ةرهاقلا.ينالقسعلا

ص91٠.م1980ها10١«فطاع

فشكمريغ
نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 هل17707,يلع

دمحميلعقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفيلأت/هبتشملاريرحتبهبتنملاريصبت

ءابنالاوفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسؤملا:ةرهاقلا.راجنلايلعدمحمةعجارم؛يواجبلا

بجاكم1959-1954ها785١-1١585,(ةمجرلاوفيلأتللةيرصملارادلا)رشنلاو

(انثارت)

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 شهل171707",يلع

يع؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/ةعبرألاةمئألالاحردئاوزبةعفنملاليجعت

:ةرونملاةنيدملا.يندملاينامبمشاههللادبعديسلاهقيقحتوهميقرتوهقيسنتوهحيحصتب

ةنسلابتكتاعوبطمةلسلس).صالال5.م455١ه7485١«يندملا.ه.عرشن

(4؛ةيوبنلا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. هل777-07,يلع

:توريب-.ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/ةعبرألاةمئألالاجردئاوزبةعفنملاليجعت

صءال٠-.[م917١-]«يبرعلاباتكلاراد

-49194-



نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.9 1/707",يلع هل

قيقحت؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/ةعبرألاةمئألالاجردئاوزبةعفنملاليجعت

.م1995ه4117١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.قحلادادمإهللاماركإةساردو

صءواله

فشكمريغ
هل17-07"*,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا٠.
/سيلدتلابنيفوصوملابتارم,سيدقتلالهأفيرعت نبيلعنبدمحأفيلأت رجح

راد:توريب7.زيزعلادبعدمحأدمحم«يرادنبلاناميلسرافغلادبعقيقحت؛ينالقسعلا

صا١ا/5.م9481١/ها/1١1«ةيملعلابتكلا

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا١. هل1/707",يلع

رجحنبيلعنبدمحأفيلأت/سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت
رشن:ضايرلا.7ط-.يكرابملاريسيلعنبدمحأهققحوهيلعقلعوهلمدق؛ينالقسعلا

ريس.ع ها14١4«يكرابملا ص١٠٠.م1997

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 هل07117,يلع

ديعسقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/يراخبلاحيحصىلعقيلعتلاقيلعت
جد.م988١ه4.08١«يمالسإلابتكملا:قشمد.ىسومنمحرلادبع

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.087 هل11707,يلع
هلمدقوهيشاوحقلعوهققح؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفيلأت/بيذهتلابيرقت

جا.م1958ها١18١«ةيملعلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا.فيطللادبعباهولادبع

-مهو



11701,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.5 هل

هلباقوةيفاوةساردهلمدق؛يعفاشلاينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/بيذهتلابيرقت

-.م951١ه١4١5«ديشرلاراد:بلح.ةحقنم«4ط.ةماوعدمحمةلباقمهفلؤملصأب

صال

شهل17-07؟,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.0

نمةفاضإلاوحيضوتلاعم؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفيلأت/بيذهتلابيرقت

وبأهيلإفاضأوهحضووهيلعقلعوهققح؛امهذعآمنم[وأ]رجحنباويزملامالك

:ضايرلا.١ط.ديزيبأهللادبعنبركبميدقت؛يناتسكابلافغاشدمحأريغصلابشألا

صا7١141م1995ه١4١5:ةمصاعلاراد

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.1 هل17707.يلع

ىنع«ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختفريبحلاصيخلت
«ن.د:ةرونملاةنيدملا.يندملايناميلامشاههللادبعديسلاهيلعقيلعتلاوهقيسنتوهحيحصتب

جمايفج؛.م954١ها؟م٠

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا./7 هل1/707".يلع

قلع؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختيفريبحلاصيخلت

ةبطرقةسسؤم:ةرهاقلا.١ط.بطقنبسابعنبنسحمصاعوبأهبىنتعاوهيلع

ج4.م1190ءها54١5ءزارخلاةبتكم:ةدج؛رشنلاوةعابطلل

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. 7/1707*,يلع هل

؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختيفريبحلاصيخلت

ةبتكم:ضايرلا.١ط-.زابلاىفطصمرازنةبتكميثوحبلاوتاساردلازكرمقيقحتودادعإ

جاك.م1995ها/51١1ءزابلاىفطصمرازن

فشكم

هوو



نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.8 11707",يلع هل

/بيذهتلابيذهتباتك رجحنبيلعنبدمحأل «نسحريمأحيحصت؛ينالقسعلا

سلجم:[دنملا]نكدلادابارديح.فيرشدمحمكلملادبعرفظملاوبأءنسحلاوبأيولوملا

جما7.م19.810-19:09ه)17510--58+1١,ةيماظنلافراعملاةرئاد

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. هل117707,يلع
راد:توريب١-.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/بيذهتلابيذهتباتك

جا١.اه١84٠04ءركفلا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا١. هل17707,يلع
؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ةرحأتملاوةمدقتملابونذللةرفكملالاصخلا

ءه50٠14١«ةيمالسإلاةوحصلاةبتكم:[تيوكلايلوح.يرسودلاديهفلامساجقيقحت

صاا١٠.م4

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 هل17707,يلع
مشاههللادبعقيقحت؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/ةيادهلاثيداحأجيرختيفةياردلا

جا.م1954ه584١«يناميلامشاههللادبعرشن:ةرونملاةنيدملا.يناميلا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.47 فهل11707",يلع
ءديحبادبعدماحقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/رصمةاضقنعرصالاعفر

ةرازو:ةرهاقلا.يرايبألاميهاربإةعجارم؛يواصلاليعامسإدمحمءةنسوبأيدهملادمحم

جا.م981١ءه١االال«ةفاقثللةماعلاةرادإلا؛ميلعتلاوةيبزتلا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.5 هل11707,يلع
-.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ملسمحيحصنمةاقتنمًاثيدحنوعبرأ:ملسميلاوع

.م9/86١ه405١«ةيفاقثلاثاحبألاوتامدخلازكرم«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب

65١اص



نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.0 هل17707,يلع

-.نيهاشدمحمقيفوتقيلعتوقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ساسألاسارغ

صد98م.اها١١14١هبهوةبتكم:ةرهاقلا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.5 شهل211707,يلع

ىفطصم:ةرهاقلا.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفيلأت/يراخبلاحرشبيرابلاحتف
جا.م1459ه١«يبلحلايبابلا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.ذ7 هل1/707",يلع
يفةمدقمهعم.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف
هللادبعنبزيزعلادبعهققحوهححص؛يرابلاحتفةمدقميراسلايده:ناونعبلقتسمدلحب

داؤفدمحمهثيداحأوهباوبأوهبتكمقر؛زابنب هبراحتحيحصتوهجارحإبماق؛يقابلادبع

-١70/94«ةفرعملاراد:توريب.سرهفبةديزمط.بيطنخلانيدلابحمهعبطىلعفرشأو

جام19891906ه8

فشكم

نبدمحأ.ينالقسعلارجحنبا.4 هل17707,يلع
ةمدقمهقبسي«ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف

هعمج/يرابلاحتفيفةيدانسألاوةيثيدحلاوةيلوصألادئاوفلاودعاوقلاىلإئراقلاهيحوت

اهزاجأواهوصأققح؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/يدهازلاهللاءانثظفاحهبترو

ةبتكملا:[ةكم]؛ركفلاراد:توريب.ةححصمءاط.زابلاهللادبعنبزيزعلادبع

جا4.م1991ها4١4«ةيراجتلا

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.89 11707",يلع هل
هيلي.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/دمحأمامإللدنسملانعبذلايفددسملالوقلا

ةرادإ:[ناتسكاب]روهال؛ةيدادمإلاةبتكملا:ةكم.؛ط.يسرادملاهللاةغبصدمحم/ليذلا

صا8١١.م1985ها8.05؛ةنسلانامجرت

فشكمريغ



نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. هل071177,يلع
ةرئادسلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/نازيملاناسل

جام191-١1913اها791-١71565«ةيماظنلافراعملا

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.١ هل17707,يلع
هققح؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفيلأت/يلبنحلادنسملافارطأبيلتعملادنسملا

جا.م٠99١.هها١14٠١ءءايضلاراد:ضايرلا.١ط-.يريهزلانيمأنبريمسهصنطبضو

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا."٠ هل177017,يلع
قيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفيلأت/ةينامثلاديناسملادئاوزبةيلاعلابلاطملا

ءه901١,ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:تيوكلا.8ط.يمظعألانمحرلابيبح

(4؛يمالسإلاثازتلاةلسلس).ج5.م307١

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا." هل177017,يلع
؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأفيلأت/ةينامثلاديناسملادئاوزبةيلاعلابلاطملا

«ةفرعملاراد:توريب-.يلشعرملانمحرلادبعفسويقيقحت؛يمظعألانمحرلابيبحقيقحت
جو.م1941ها07

فشكم

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.5 هل117707,يلع
هققح؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/رصتحملاثيداحأجيرختيفربخلاربخلاةقفاوم

:ضايرلا.؟ط.يئارماسلامساجديسلايحبص«يفلسلاديجملادبعيدمحهيلعقلعو

جما.م199572ه4«دشرلاةبتكم

فشكمريغ
نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.0 هل177707,يلع

قيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/نيعباتلانعةباحصلاةياوريفنيعماسلاةهزن

صا215٠.م1496ه١4١٠5ءةرجحلاراد:ةبقثلا.١ط.يدوماعلادمحمقراطجيرختو

مومع



نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7 هل11701",يلع

ورمعهيلعقلعوهققح؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/ركفلاةبخنحرشرظنلاةهزن

نباةبتكم:ةرهاقلا-١طميلسمعنملادبع .م1990ها4١٠«ملعلاةبتكم:ةدج؛ةيميت

ص131

نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا. شها211707.يلع

عيبرةساردوقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/حالصنباباتكىلعتكنلا

ءها04٠14١«يملعلاسلجملا«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.١ط.ريمعيبأنب

١54(؛يمالسإلاثارتلاءايحإ).(ص98)ج7.م4

فشكمريغ
نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا. هذا/1094.دمحم

/مايصلاتايصوصخبمالسإلالهأفاحت نبدمحأفيلأت ةسارد؛يمثيهلارجحنبدمحم

ىفطصمقيقحتو «ه١54١١«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.١ط.اطعرداقلادبع

صال917م

نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا.4 هذ0412-3.دمحم

نبدمحمنبدمحأفيلأت/تاقدصلالضفوفيضلاماركإ:ةفايضلاوةقدصلايفةفانإلا

ءها401«يعاسلاةبتكم:ضايرلا.ميهاربإديسلايدحبقيلعتوقيقحت؛يمئيهلارجح

صكنال2ما

هذ9175-9.دمحمنبدمحأ.يمثيهلارجحنبا٠.

ةساردوقيقحت؛يمثيهلارجحنبدمحمنبدمحأفيلأت/راتخملايبنلاربقىلإراوزلاةفحت

صا1719م1997ها11«ثازللةباحصلاراد:اطنط.١ط.ةمعيبأديسلا

فشكم

-م.868-



نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا١. هذ9.941/5,.دمحم
حورشويشاوح؛يمثيحلارجحنبدمحمنبدمحأفيلأت/جاهنملاحرشبجاتحملاةفحت

ءه١191١«عباطملاحصأعبطم:[دنلا]يابم..يدابعلامساقنبدمحأ«يناورشلاديمحلادبع

جكسم1

نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا. هذا3504,دمحم
دمحأل/يوونلامامإللجحلاكسانمفحاضيإلاحرشىلعيمئيهلارجحنباةمالعلاةيشاح

رجحنبدمحمنب .غط.ثيغلامناغدومحمةعجارم؛يمثيلا :ةدج؛ةيفلسلاةبتكملا:ةكم

صدالد.م1980ءها4.5١«ةدجةبتكم

نبدمحأ.يمثيهلارجحنبا.1 هن/9.044,دمحم
نبدمحمنبدمحأفيلأت/نامعنلاةفينحيبأمظعألامامإلابقانميفناسحلاتاربخلا

صال-.م1885:ه55١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يمئيفلارجح

نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا.5 هذا//1044,.دمحم
نعرجاوزلا /رئابكلافارتقا عاعرلافك:هشماهب.يمئيطلارجحنبدمحمنبدمحأفيلأت

نبرداقلادبعةبتكم:ةكم.مالسإلاعطاوقبمالعإلاو؛عامسلاووهللاتامرحمنع

جال.م1911ءها70757«يئارلاباتكلاءايحإراد:ةرهاقلا؛رافغلادبع

نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا.0 هذا/50946,دمحم
لهأىلعدرلايفةقرحملاقعاوصلا نعناسللاونانجلاريهطتباتكهيلي.ةقدنزلاوعدبلا

؛يمئيهلارجحنبدمحمنبدمحأفيلأت/نايفسيبأنبةيواعمانديسبلثيهوفتلاوروطخلا

ةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.فيطللادبعباهولادبعهلمدقوهيشاوحقلعوهثيداحأجرح
ص017الال.م1956بها17485؛ةرهاقلا

موك



رجحنبا.7 نبدمحأ,يمثيهلا ه9.97,.دمحم

رجحنبدمحمنبدمحأفيلأت/ىرخأتاقرفتمماكحأوهتايصوصخوهماكحأ:مايصلا

ثازتلاراد:ةرهاقلا.؟ط..يكملاهوارنيسححاتفلادبعقيلعتوراصتخا؛يمثيهلا

ص191-.م1184ه١5٠8«يبرعلا

فشكمريغ
هث1/59.9,.دمحمنبدمحأ,يمثيهلارجحنبا.

ءايحإراد:ةرهاقلا-.يمئثيطلارجحنبدمحمنبدمحأفيلأت/نيعبرألاحرشلنيبملاحتف

صا781/-.[م95١-]«ةيبرعلابتكلا

نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا.4 هذ1759.94دمحم

نععاعرلافك ةسارد؛يمئيحلارجحنبدمحمنبدمحأفيلأت/عامسلاووهللاتامرحم

دمحمقيقحتو -.م985١ه405١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.اطعرداقلادبع

ص1

فشكمريغ
لضفنبدمحم,ةجحلا.49 ه"117ت,يبوقعيلا

دهفقيقحت؛يبوقعيلالضفنبدمحمةجحلا/يناذولكلاباطخلايبألسمخلاتادابعلاحرش

م1995هها4١5«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ناكيبعلاناينثنمحرلادبعنب

ص14

فشكمريغ
٠١55-١7١7اه يولعنبهللادبع.دادحلا ,يميرتلا .٠

نبميهاربإحيحصت؛دادحلايمزيلايولعنبهللادبعل/موهفلاولوقعلايوذلموظنملاردلا

ص184-.م1971؛ها7145١«هدالوأويبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.يبابنإلانسحلا

فشكمريغ
1١25-؟177اه يولعنبهللادبع,دادحلا ,يميرتلا .١

-. /ةماعلاةركذتلاوةماتلاةوعدلا يلعدعسأدمحأحيحصت؛دادحلايميرتلايولعنبهللادبعل

صالال.م1107هها1ا/١,هدالوأويبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا

فشكمريغ

-هواأ/



نبهللادبع,دادحلا.17 ها1-5١١171,يميرتلايولع
هقيقحتىلعفرشأ؛دادحلايميزللايولعنبهللادبعل/ةينامبإلااياصولاوةينيدلاحئاصنلا
.[ما551ا/اهاء13]ثن.د:م.د-مشاهلانمحرلادبعديسلانبيلعهلمدقوهعجارو

ص47

فشكم

دومحم,دادحلا.1
-.١ط.يلسعلاسورحهللادبعمأبيترت؛دادحلادومحمدادعإ/ةوبنلالئالدسراهف
(؟؛ةوبنلالئالد).ص7١١.م988١ءه1405١؛ةبيطراد:ضايرلا

لصفنمفاشك

ه081107هللاةبهنبديمحلادبع.ديدحلايبأنبا.5
لضفلايبأدمحمقيقحت؛ديدحلايبأنبهللاةبهنبديمحلادبعفيلأت/ةغالبلاجهنحرش
-١956هاملال-١8٠,ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.8ط.ميهاربإ
جم١٠فج١٠.م17

فشكم

ه017-107هللاةبهنبديمحلادبع.ديدحلايبأنبا.0
؛ميَقنسحهققح؛ديدحلايبأنبهللاةبهنبديمحلادبعفيلأت/ةغالبلاجهنحرش
ءها4ةايحلاةبتكمراد:توريب.ةايحلاةبتكمراديفرئاحخذلاءايحإةنحلهيلعتفرشأو
جده-م115١

ه7+0-107.هّللاةبهنبديمحلادبع,.ديدحلايبأنبا.7
-.هللاةبهنبديمحلادبعديدحلايبأنباهللاةبهنبديمحلادبعفيلأت/ةغالبلاجهنحرش
جو.م1905ه1«سلدنألاراد:توريب

فشكم

ه77١217١١1,نسحلانبدمحم,يلماعلارحلا.17
:دادغب-.١ط.ئيسحلادمحأقيقحت؛يلماعلانسحلانبدمحمرحلافيلأت/لمألالمأ
جا.م1550به1786,سلدنألاةبتكم

فشكم

-مهة.مل-



ه790ت.يلبنحلانادمحنبدمحأ,ينارحلا.'4
/فتسملاويفملاوىوتفلاةفص قلعوهثيداحأجرخ؛ينارحلايلبنحلانادمحنبدمحأفيلأت

صا1ا/-.م1901ءه١٠78١؛يمالسإلابتكملا:قشمد.ينابلألارصاندمحمهيلع

نبيلعنبنسحلا.ينارحلا.8 ه1وحت.نيسحلا

نبيلعنبنسحلافيلأت/لوسرلالآنعظعاوملاومكحلانمءاجاميفلوقعلافحت

,ها7485١«ةيرديحلاةعبطملا:فجنلا.مولعلارحبقداصدمحمقيقحت؛ينارحلانيسحلا

صخغلام

ه1440,ميهاربإنبقاحسإنبميهاربإ.يبرحلا٠.

 دياعلاميهاربإنبناميلسقيقحت؛يبرحلاميهاربإنبقاحسإنبميهاربإل/ثيدحلابيرغ

ءه14.8١«يمالسإلاثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط

(”4؛يمالسإلاثارتلانم).جال.ما6

فشكرم

قاررلادبع.يبرحلا١.

/يرزجلانبالةرشعلاةمئألاتاءارقيفريسيتلاريبحتباتكلةماعلاسراهفلا عضو

صا٠هال.م941١ءها4.1١/«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.يبرحلاقازرلادبع

لصفنمفاشك

نبدعسنببيعش,شيفيرحلا.7 هل١١ت.يفاكلادبع

:ةرهاقلا.شيفيرحلايفاكلادبعنبدعسنببيعشل/قئاقرلاوظعاوملايفقئافلاضورلا

صا035م1847هها١*١٠١,ةيريخلاةعبطملا

ه785-407,يسلدنألادمحأنبيلعمزحنبا.
/ماكحألالوصأيفماكحإلا ةبتكم:ةرهاقلا.يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت

جاك.م1970:ه1148«يجناخلا
ةشكمريغ

- 6.8



ه1785-107,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.
يفماكحإلا يلعايركزقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/ماكحألالوصأ

يلعايركزرشن:ةرهاقلا.فسوي جمافجم.ما19100ءهه١151١«فسوي

ه185-107,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.0
هللادبعميدقت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/سوفنلاةاوادمفريسلاوقالخألا

ص95.م1919ءها١14٠.6:ةديدجلاقافآلاراد:توريب.؟ط.تبسلا

نبيلع,مزحنبا. ه185-107,يسلدنألادمحأ
هللادبعميدقت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/سوفنلاةاوادميفريسلاوقالحألا

ص١٠3.م1991ه١4١4«حتفلاراد:ةقراشلا.١ط.تبسلا

فشكمريغ
ه1785-107,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.7

نبدمحأنبيلعفيلأت/ددعلانممهنمدحاولكلامومهنعهللايضرةباحصلاءامسأ

ءها57١14١«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.يندعسلاديمحلادبعدعسمقيقحت؛يسلدنألامزح

صأو5-م01

ه785-407,يسلدنألادمحأنبيلعمزحنبا.4
مولعةسسؤم:قشمد.يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/ةيوبنلاةريسلاعماوج

صا١1-.م1984بها408«نآرقلا

ه186-107,يسلدنألادمحأنبيلع.مزحنبا.9
ةجح راد:قشمد.يقححودممقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/عادولا

صا51-.م565١,ها119/5١«ةيبرعلاةظقيلا

هذعاد



ه785-507,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.
/لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلاباتك هشماهب.يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت

/لحنلاوللملا راد:توريب-.؟ط.يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحمحتفلايبأمامإلل

جوم915١ها968«ةفرعملا

ه785-407,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا1١.
/لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا دمحمقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت

نمحرلادبعءرصنميهاربإ م987١ها4.١7ظاكعتابتكمةكرش:ةدج.١ط.ةريمع

جمد

فشكم

ه785-507,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.7
قيقحتوطبض؛يسلدنألامزحنبدمحأنبىلعفيلأت/قالخألابيذهتوسوفنلاةاوادم

.م١191هه٠9١«ةيفلسلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا.؛ط.نامثعدمحمنمحرلادبع

ص

فشكم

ه785-101,يسلدنألادمحأنبيلع.مزحنبا.7
-.يسدقلانيدلاماسححيحصت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/عامجإلابتارم

صاال4.م1978ءها7١هال«يسدقلاةعبطم:ةرهاقلا

ه1785-507,.يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.5
رهاظدمحمقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/يرهاللاهقفلايفذبنلا

0ص600م1940ها5٠«راونألاةعبطم:ةرهاقلا.يرثوكلا
.فشكمريغ

ه7-١٠775.ليعامسإنبيلع.يرعشألانسحلاوبأ.0

نعةنابإلا ةيقوفقيلعتوقيقحت؛يرعشألاليعامسإنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةنايدلالوصأ
جم١يفج7.م917١,ه194١ءراصنألارادعيزوت:ةرهاقلا.١ط-.دومحمنيسح



ه17-١175.ليعامسإنبيلع,يرعشألانسحلاوبأ.1
نمةحفصعم.يرعشألاليعامسإنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةنايدلالوصأيفةنابإلا

ءها411«يرداقلاراد:توريب.١ط.نيسحرضخلادمحمملقبيرعشألاةايح

صا١٠-م١0

فشكمريغ
ه77١,ليعامسإنبيلع.يرعشألانسحلاوبأ.
/رغثلالهأىلإةلاسر هللادبعةساردوقيقحت؛يرعشألاليعامسإنبيلعنسحلايبأفيلأت

دمحمركاش صالا/١م1984ه409١,نآرقلامولعةسسؤم:توريب.١ط.يدينجلا

ديعسوبأ,.يرصبلانسحلا.4 ها١7١١ناسينبنسحلا

دمحمةساردوقيثوتوعمج؛يرصبلاراسينبنسحلاديعسيبأل/يرصبلانسحلاريسفت
جا.[ما1555؟هاؤ9١]«ثيدحلاراد:ةرهاقلا.ميحرلادبع

ناسينبنسحلاديعسوبأ,يرصبلانسحلا.4 ها١١؟١

قيقحتوةسارد؛[خآو]يرصبلاراسينبنسحلاديعسيبأفيلأت/ديحوتلاولدعلالئاسر
جم١يفجا”.م1911به595١؟«لالحلاراد:ةرهاقلا.ةرامعدمحم

فشكم

نبدمحم.يركبلانسحلاوبأ.0 ه4499001,دمحم
ةعبطملا:دادغب.يركبلادمحمنبدمحمنسحلايبأل/معلصيلادلومفراونألا

صال..م1917ه91١١«هيرديجلا

ه199001دمحمنبدمحم,يركبلانسحلاوبأ0١.
ميدقت؛يركبلادمحمنبدمحمنسحلايبأفيلأت/ةلجبملاةفرشملاةكمحتففةللكملاةردلا

.م1941ه404١«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يزاجحدمحمةعجارمو

صا/5

فشكم

1 مو



نبهللادبع,نونسحنبا.0 ه1"190,نيسحلا
؛سابعنباىلإهدانسإبنونسحنبنيسحلانبهللادبعةياور/نآرقلايفتاغللاباتك

ص١٠٠م1955ه١«ةلاسرلاةعبطم:ةرهاقلا.دجنملانيدلاحالصقيقحت

فشكمريغ
نبهللادبع,نونسحنبا.07 ه1940-87,نيسحلا

؛سابعنباىلإهدانسإبنونسحنبنيسحلانبهللادبعةياور/نآرقلايفتاغللاباتك

ءها١14١5«ةبهوةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نيهاشدمحمقيفوتقيلعتوقيقحتوميدقت

(انتاطوطخمعئاورنم).صالا.م65

ه1:,هللادبعوبأ,بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا.
ديسلاىضترمديسلاقيقحت؛بلاطيبأنبيلعنبنيسحلاهللادبعيبأل/ةداهشلاجهن

ص175.م985١ءه5.08١ءءافولاةسسؤم:توريب.١ط-.نييسحلانسحت

نبدمحمنبركبوبأ,ينصحلا.0 هل1/01194.نمؤملادبع
-.ئصحلانموملادبعنبدمحمنبركبيبأفيلأت/راصتخإلاةياغلحيفرابخألاةيافك

جم١يفجا.[م٠95١ءها170١]؛ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا

فشكمريغ
هل7/0114.نمؤملادبعنبدمحمنبركبوبأ,ينصحلا."5

هققح؛نيصحلانمؤملادبعنبدمحمنبركبيبأفيلأت/راصتخالالحيفرابخألاةيافك

ككاطسناميلسيبهودمحم«يجةطلبديمحلادبعىلعهثيداحأجرخوهيلعقلعوهطبضو

صدوال.م1941ها151١7«ريخلاراد:توريب

ه0170ت.ميهاربإنبدمحأنبدمحم,باطحلانبا.0
باطحلانبابفورعملا؛يزارلاميهاربإنبدمحأنبدمحمهللادبعيبألجألاخيشلاةخخيشم
نبدمحمنبدمحأرهاطيبأظفاحلاملاعلامامإلالجألاخيشلاءاقتنابهتاعومسمتبئو دمحأ

.ينوعلافراعنبمتاحهيلعقلعوهأرق؛باطخلانبميهاربإنبدمحأنبدمحم/يفلسلا

ها4١١8,ةرجهلاراد:ضايرلا.١ط-.يزارلاهللادبعيبأل/ةبيرغتاياكحثاللثهليذب

صو.103.م45

مو»ل



نبدمحم.باطح.4 ه10:-57,ينيع.رلانمحرلادبع

يئيعرلانمحرلادبعنبدمحمنبدمحمفيلأت/ليلخرصتخمحرشلليلجلابهاومباتك

يبأنبفسوينبدمحميبأل/ليلخرصتخملليلكألاوجاتلاهشماهب.باطحلابفورعملا

-.؟ط؛ةيرجه١7579«ةداعسلاةعبطم/ةرهاقلاةعبطنعةروصمةخسن.يردبعلامساقلا

جالل.م1978ه1949,ركفلاراد:توربب

فشكمريغ
ه307ت.يفنحلاميهاربإنبدمحمنبميهاربإ.يبلحلا08

صقولاوصهرلا ةسارد؛يبلحلايفنحلاميهاربإنبدمحمنبميهاربإفيلأت/صقرلالحتسمل

نبحلاصقيلعتوطبضوقيقحتو م1190هها١١٠141١ن.د:ضايرلا.١ط.نالدسلامتاغ

ص4٠

فشكمريغ
نبميهاربإ,يبلحلا.٠١ ه3101ت.يفنحلاميهاربإنبدمحم

قيقحتلامت؛يبلحلايفنحلاميهاربإنبدمحمنبميهاربإفيلأت/يدتبملاةينغويلصملاةينم

رازنةبتكم:ةكم.١ط.زابلاىفطصمرازنةبتكمميتاساردلاوثوحبلازكرممدادعإلاو

ضصال007-.م941١ها51١8؛زابلاىفطصم

حاتفلادبعقلحلا16١.

/ليصحتلاونايبلاسراهف «يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط-.ولحلاحاتفلادبعهعضو

جمايفجاه١

لصفنمفاشك

ه777٠1+,يناجرجلانسحلانبنيسحلا,يميلحلا.117

قيقحت؛يميلحلايناجرحلانسحلانبنيسحلافينصت/ناميإلابعشيفجاهنملاباتك

جماليفجالل.م1904ها841«ركفلاراد:توريب.١ط-.هدوفدمحميملح

-هذهع



ه5!١وحنت.لئاضفلايبأنبكلامنبدمحم,يدامحلا.7*

؛يدامحلالئاضفلايبأنبكلامنبدمحمفيلأت/ةطمارقلارابخأوةينطابلارارسأفشك

صالهم988١ه409١ءانيسنباةبتكم:ةرهاقلا.تشخلانامثعدمحمقيقحتوةسارد

ه1ءوحنت,لئاضفلايبأنبكلامنبدمحم,يدامحلا.5

يدامحلالئاضفلايبأنبكلامنبدمحمفيلأت/ةطمارقلارابحأوةينطابلارارسأفشك

نبيلعنبدمحمهيشاوحيلعقلعوهققح؛يرجملاسماخلانرقلاطساوأيفىفوتملا

.م1994«ها4١٠؛ئميلاثوحبلاوتاساردلازكرم:ءاعنص.يلاوحلاعوكألانيسحلا

صام

فشكم

دمحمنبميهاربإ,ةزمحنبا.0 ها١17-05١٠,.يقشمدلا

ةزمحنبدمحمنبميهاربإهفنص/فيرشلاثيدحلادوروبابسأففيرعتلاونايبلا

,ه574١«يعافرلارهاطدمحمرشن:بلح-.ييناتمزتلانيدلاءاهبدمحمحيحصت؛يقشمدلا

جام١

ها١7١-05١٠,يقشمدلادمحمنبميهاربإ,ةزمحنبا.5

/فيرشلاثيدحلادوروبابسأيففيرعتلاونايبلا ةزمحنبدمحمنبميهاربإهفنص

جا“.م٠198ها14٠.٠«قيملعلاةبتكملا:توريب-.يقشمدلا

ها05١3١7١.يقشمدلادمحمنبميهاربإةزمحنبا.17

ةزمحنبدمحمنبميهاربإهفنص/فيرشلاثيدحلادوروبابسأيففيرعتلاونايبلا

ء«ه807١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.بتاكلانيدلافيسهسراهفدعأوهعجار؛يقشمدلا

جمايقج'-م١1

فشكم

اتا



ها١17-05١٠,يقشمدلادمحمنبميهاربإ,ةزمحنبا.4

ةزمحنبدمحمنبميهاربإفيلأت/فيرشلاثيدحلادوروبابسأيففيرعتلاونايبلا

ئيسحلاهيلعقلعوهققح؛يقشمدلا ءه405١ءرصمةبتكم:ةرهاقلا.مشاهديمحلادبع

جا-مم6

فشكم

نبةزمح,يناهفصألاةزمح.89 ه17-١10,نسحلا
/فيحصتلاثودحىلعهيبنتلاباتك دمحمهققح؛يناهفصألانسحلانبةزمحفيلأت

؛ةيبرعلاةغللاعمجب:قشمد.يحولملانيعملادبعءيصمحلاءامسأهعجار؛سلطدعسأ

صالم1954ه4

فشكم

ها/1071١0,يلعنبدمحم.ينيسحلاةزمحنبا.

بيذهتيفركذنمىوسلاحرلانمدمحأمامإلادنسميفةياورهلنمركذيفلامكإلا
/لامكلا هقثووهققح؛ئيسحلاةزمحنبيلعنبدمحمل -.١ط.يجعلقنيمأيطعملادبع

ةلسلسإ.ص588لم1985ءه١٠14١ءرشنلاوةعابطللءافولاراد:ةروصنملا

(3”؛ةيمالسإلاتاساردلاةعماجتاروشنم

نبدمحم.يسوطلاةزمحنبا."1 ه7”١0دعبت,يلع

ميظعلادبعقيقحتوةسارد؛يسوطلاةزمحنبيلعنبدمحمل/ةليضفلالينىلإةليسولا
ص006.م1915ءها599ء«فرشألافجنلايفبادآلاةعبطم:دادغب.ءاكبلا

(؟؛فرشألافجنلا/رشنلاىدتنمةيعمجتاروشنم)

فشكم

,.يكمنبدمحمنبدمحأ,يومحلا."7 ها318١٠ت
يكمدمحمنبدمحأفيلأت/تاراعتسإلايناعمقيقحتيفتاراشإلاررغوتادابعلاررد

«[ةداعسلاةعبطم]:ةرهاقلا.بلتلاديمحلادبعميهاربإدادعإوةساردوقيقحت؛يومحلا

صا2051514م1948ها4

فشكمريغ

هنو



.يكمنبدمحمنبدمحأ,يومحلا."7" ها3١٠+ت

نبابريهشلاميهاربإنيدباعلانيزانالوملرئاظنلاوهابشألاباتكحرشرئاصبلانويعزمغ

بتكلاراد:توريب.١ط.يومحلايكمنبدمحمنبدمحأحرش/يرصملاميحن

ج4.م986١بها105«ةيملعلا

ه2444٠١,هللادبعنبحوتفنبدمحم,يديمحلا.<

يلعقيقحت؛يديمحلاهللادبعنبحوتفنبدمحم/ملسمويراخبلا:نيحيحصلانيبعمجلا

ج4-.م1994ءهها4195١«مزحنباراد:توريب١.ط.باوبلانيسح

فشكمريغ
ه9١1ت.ىسيعنبريبزلانبهللادبع,.يديمحلا.0

نمحرلابيبحهيلعقلعوهلوصأققح؛يديمحلاىسيعنبريبزلانبهللادبعل/دنسملا

-]:يمالسإلاثارتلاءايحإ«يملعلاسلما«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.يمظعألا

نم).جا'.[م198-ها (45؛يملعلاسلجلاتاروشنمةلسلس

ْفشكمريغ

نبدمحأ,لبنحنبا.5 ه١2١1١15.دمحم

٠١8م1515ه1791/«ىناعلاةعبطم:دادغب.لبنحنبدمحمنبدمحأل/ةبرشألا

).ص 1١(؛يمالسإلاثارتلاءايحإ

نبدمحأ,لبنحنبا."7 ه١141١714.دمحم
-.7ط-.ةريمعنمحرلادبعقيقحت؟لبنحنبدمحمنبدمحأل/ةقدانزلاوةيمهجلاىلعدرلا

(فلسلاةبتكمنم)-صا04.م911١ءه791١/«ءاوللاراد:ضايرلا

ها١61١75دمحمنبدمحأ.لبنحنبا.4

/دهزلاباتك مأةعبطم:ةكم-.مساقنمحرلادبعحيحصت؛لبنحنبدمحمنبدمحأل

ص1و.66م1978ها74ا/.ىرقلا

-همهأواي



نبدمحأ,لينحنبا.0 هاا115,.دمحم
خياشملانمةنحلهعبطىلعفارشإلاوهحيحصتبنيع؛لبنحنبدمحمنبدمحأل/ةنسلا

نبزيزعلادبعكلملاةقفنىلععبط:ةكم.خيشلالآنسحنبهللادبعةسائرتحتءاملعلاو

(صا7067)جم١يفجا“م910١ه49١«اهتبتكموةيفلسلاةعبطملا.دوعسلآنمحرلادبع

ه155١16,.دمحمنبدمحأ,لبنحنبا٠.
:مامدلا.١ط.يناطحقلاملاسنبديعسنبدمحمقيقحت؛لبنحنبدمحمنبدمحأل/ةنسلا

جا.م945١ه14.5١«ميقلانباراد

نبدمحأ,لبنحنبا١. ه155١,دمحم
نبدمحأمامإللننسلابحاصيناتسجسلاثعشألانبناميلسدواديبأتالاؤس يفلبنح

ةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.روصنمدمحمدايزقيقحتوةسارد/مهليدعتوةاورلاحرج

حرمجلايفدمحأمامإلاراثآنم).2صده.7م1994ءها4١4.مكحلاومولعلا

(ليدعتلاو

/ثحبلاةنيع فشكم
نبدمحأ,لبنحنبا. ها١61١15,دمحم
راد:ضايرلا.١ط-.نيهاشةمالسنبيربصقيقحت؛لبنحنبدمحمنبدمحأل/ةالصلا

نمررد).ص95.م496١ءه65١14١«مساقلا (”؛فلسلاتاباتك

فشكمريغ
ه155١15,.دمحمنبدمحأ,لبنحنبا.87

دمحمنبهللايصوجيرختوقيقحت؛لبنحنبدمحمنبدمحأل/لاجرلاةفرعموللعلاباتك
ج4م1988ها1.09«يمالسإلابتكملا:توريب.١ط.سابع

فشكم

هور



نبدمحأ,لبنحنبا.5 ها155١14.دمحم
-.١ط.يربصنسحرماعجيرختوقيقحتوميدقت؛لبنحنبدمحمنبدمحأفيلأت/نتفلا

بتكلاوءازجألاةلسلس).صا794.م598١ه١4١9«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب

(84-م؛ةيثيدحلا

فشكم

نبدمحأ,لبنحنبا.0 ه١1511١715.دمحم
/لبنحنبدمحأمامإلالئاسم ئناهنبميهاربإنبقاحسإةياور؛لبنحنبدمحمنبدمحأل
ريهزقيقحت؛يروباسينلا جام1980هه١0٠14١«يمالسإلابتكملا:توريب-.شيواشلا

فشكم

نبدمحأ,لبنحنبا.7 ه115١5١,.دمحم
/لبنحنبدمحألئاسم -.شيواشلاريهزقيقحت؛هللادبعهنباةياور؛لبنحنبدمحمنبدمحأل

]صدرم4ءها40١«يمالسإلابتكملا:قشمد

نبدمحأ,لينحنبا.1 ه١141-1715دمحم
ةينميملاةعبطلانمةروصمةخسن.لبنحنبدمحمنبدمحأل/لبنحنبدمحأمامإلادنسم
جا.م1149ها4١٠١«ةبطرقةسسؤم:ةرهاقلا.ه١"

٠فشكمريغ
نبذمحأ,لبنحنبا.4 ه175١16.دمحم
ىافولاراد:ةروصنملا.١ط.لبتحنبدمحمنبدمحأل/لبنحنبدمحأمامإلادنسم

(8؛ةيمالسإلاتاساردلاةعماجتاروشنمةلسلس).ص148.م184١ءهها6
ْفشكمريغ

نبدمحأ,لبنحنبا.8 ها155١12.دمحم

/عرولا «ةيملعلاةأضهنلاةبتكم:ضايرلا؛رصمراد:ةرهاقلا.لبنحنبدمحمنبدمحأل

٠صاأالا[م195-ها*38-]

فشكمريغ

مو



نبدمحأ,لبنحنبا. ه155١15.دمحم
بتكلاراد:توريب.طوراقلابنيزقيقحت؛لبنحنبدمحمنبدمحأل/عرولاباتك

صالا١٠٠7.م947١بها1١7«ةيملعلا

فشكمريغ

١6١ه 1١15 نبدمحأ,لبنحنبا .دمحم .1١

ط١. . يهذلانيسحدمحمىفطصمقيقحت«لبنحنبدمحمنبدمحأل/عرولاباتك

ص2101.م1991ها 4١8 «زابلاىفطصمرازنةبتكم:ةكم

ه١15١تدمحمنبدمحأنبهللادبع,لبنحنبا.7
نبدمحمنبدمحأنبهللادبعل/تالماعملامسق:هيوهارنبقاحساودمحأمامإلالئاسم

.١ذط.ديزملادهفلادمحمنبحلاصةساردوقيقحت؛جسوكلاروصنمنبقاحسإةياور؛لبنح

صالا'6٠.م954١ه٠«ديزملا.ف.م.صرشن:ةيدوعسلا

ه005-1175,'نبنمحرلادبعنيدلاحصان,يلبنحلانبا.؟
نملادجلاجارختسا فورعملامجننبنمحرلادبعنيدلاحصانفينصت/ميركلانآرقلا

نبرهازقيقحت؛يلبنحلانباب ءه٠٠14١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.يعملألاضاوع

صا26٠0م

ه"005-75م'نبنمحرلادبعنيدلاحصان,يلبنحلانبا.5

/ميركلانآرقلانملادسلاجارختسا فورعملامحبنبنمحرلادبعنيدلاحصانفينصت
ةسسؤم:توريب.قالحيحبصدمحمهئيداحأجرمخوهيلعقلعوهصنطبض؛يلبنحلانباب

صم6.م19497١ها84١١«نايرلا

فشكمريغ
ها١10-١٠,يفوكلاتباثنبنامعنلا,ةفينحوبأ.0

«ةيملعلابتكلاراد:توريب.يفوكلاتباثنبنامعنلاةفينحيبأفينصت/ربكألاهقفلا

ضالالال.ماوال5ه1

مالو



نبنامعنلا,ةفينحوبأ.5 ها١0-+١,يضوكلاتباث
_اقسلاةوفصقيقحت؛يفوكلاتباثنبنامعنلاةفينحيبأفينصت/ةفينحيبأدنسم

صا49.م1977ءها17/81١«عيبرلاةبتكم:بلح

لامك.توحلا."7!0

باتكلاراد:توريب.؟ط.توحلالامكهعضو/ءايلوألاةيلحثيداحأسرهف

صال0.م541١بها5.17؛يبرعلا

لصفنمفاشك

ه705-1/40.يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ.
نبدمحمنايحيبأفيلأت/بيرغلانمنآرقلايفام.بيرألاةفحت قيقحت؛يسلدنألافسوي

«يمالسإلاثارتلاءايحإ؛فاقوألاةرازو:دادغب.١ط-.يثيدحلاةجيدح«بولطمدمحأ

صو...م1917هااه/

ه/60-705,يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ.9

داملارهنلاريسفت١.:هشماهب.يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل/طيحرحبلاريسفت
نمطيقللاردلاباتك.؟-هسفننايحيبألرحبلانم نيدلاجاتمامإللطيحنلارحبلا

ج/-..م19178.ها144١«ركفلاراد:ةرهاقلا.؟ط.نايحيبأذيملتيوحنلايفنحلا

ه705-1/40,يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ٠.
هشماهب.يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل/طيحملارحبلاب[ىمسملا]ريبكلاريسفتلا
طيحملارحبلانمطيقللاردلاباتك-نايحيبألرحبلانمداملارهنلا:ناليلجناريسفت

ءها4013١«ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم:ضايرلا.يوحنلايفنحلانيدلاجاتمامإلل

جمم4

فشكم

-تمالو



فا/705-640.يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ١.
هشماهب.يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل/طيحمارحبلاب[ىمسملا]ريبكلاريسفتلا

طيحملارحبلانمطيقللاردلاباتك-نايحيبألرحبلانمداملارهنلا:ناليلجناريسفت

ءه١4١١«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب.؟ط.يوحنلايفنحلانيدلاجاتمامالل

جم.م

ها705-40.يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ.

طبضوميدقت؛يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل/طيحملارحبلانمداملارهنلاريسفت
راد:توريب١ط يوانضلانايدهويوانضلاناروب جم٠7فج7-م1941ه١+08«نانجلا

فائ..وحن-١٠72.دمحمنبيلع,يديحوتلانايحوبأ"7٠.
:تيوكلا.يديحوتلادمحمنبىلعنايحيبأل/ةيناحورلاسافنألاوةيهملإلاتاراشإلا

صا744٠.م١98١ءها١4.0١«تاعوبطملاةلاكو

ه؛..وحن2٠١دمحمنبيلع,يديحوتلانايحوبأ.5
-.١ط-.يضاقلادادوقيقحت؛يديحوتلادمحمنبيلعنايحيبأل/رئاخذلاورئاصبلا

جم"يفج١٠.م1988ه١+08ءرداصراد:توريب

فشكم/ثحبلاةنيع

ه؛٠.وحن-١١2.دمحمنبيلع,يديحوتلانايحوبأ.0
ةبتكملا:ةرهاقلا.يبودنسلانسحةيانع؛يديحوتلادمحمنبىلعنايحيبأل/تاسباقملا

ص499م1579ءه149١«ىربكلاةيراجتلا

فشكمريغ
ه7ت.يميمتلانامعنلاةفينحوبأ,نويحنبا.01

؛لالهلاةبتكموراد:توريب.يميمتلانامعنلانويحنبةفينحيبأل/ةمئالاعابتابادآ

١١(؛ةيمالّسإةعوسومليبسف.صالا5-م1974ه٠

فشكمريغ



ه7ت,يميمتلانامعنلاةفينحوبأ,نويحنبا.

ىفطصمميدقتوقيقحت؟يميمتلانامعنلانويحنبةفينحيبأل/بهاذملالوصأفالتما

ص178-.[م99١-]«سلدنألاراد:توريب.بلاغ

فشكمريغ
ه7ت,يميمتلانامعنلاةفينحوبأ,نويحنبا.4

-.يوارشدلاتاحرفقيقحت؛يميمتلانامعنلانويحنبةفينحيبأل/ةوعدلاحاتتفاباتك

صال11417159457.م1978ءه795١ءعيزوتللةيسنوتلاةكرشلا:سنوت

فشكم

ه7ت,يميمتلانامعنلاةفينحوبأ.نويحنبا5

راد:توربب.رماتفراعقيقحت؛يميمتلانامعنلانويحنبةفينحيبأل/مالسإلامئاعد

ص115-.[م917١-]«ةفاقثلا

فشكم

ه7ت.يميمتلانامعنلاةفينحوبأ,نويحنبا٠.

.١ط.يضاقلادادوقيقحت؛يميمتلانامعنلانويحنبةفينحيبأل/ةوعدلاحاتتفاةلاسر

صالا٠١ب.م١197ءها١198١«ةفاقثلاراد:توريب

فشكم

١اه 717+ .دمحمنبيلع.يدادغبلانزاخلا .,١

فورعملايدادغبلادمحمنبيلعل/ليزنتلايناعميفليوأتلابابل[ىمسملا]نزاخلاريسفت
فيلأت/ليوأتلاقئاقحوليزنتلاكرادمب[ىمسملا]ريسفتلابباتكلاشماهيلح.نزاخلاب

ج4-.م1970ءهه١19١«ةفرعملاراد:توريب.يفسنلاهللادبعتاكربلايبأ

ها١17ت,يناذمهلادمحأنبنيسحلا,هيولاخنبا.,7

حيحصت؛يناذمهلاهيولاخنبدمحأنبنيسحلل/ميركلانآرقلانمةروسنيثالثبارعإ

.م1941هه0٠75١«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنملا]نكدلادابآرديح.دومحتميحرلادبع

ص*_0ه١

ةشكمريغ

ما"



ه١17ت,يناذمهلادمحأنبنيسحلا.هيولاخنبا./7
لاعلادبعقيقحت؛يناذمهملاهيولاخنبدمحأنبنيسحلل/ةرشعلاتاءارقلايفةجحلا

.م191/ا/هها191١/«قورشلاراد:توريب.١ط.مركمملاس صا8941

فشكم

ه١17ت.يناذمهلادمحأنبنيسحلا.هيولاخنبا.1
ةيانع؛يناذمهلاهيولاخنبدمحأنبنيسحلل/عيدبلاباتكنمنآرقلاذاوشيفرصتخم

صا147.م914١ه4١«ةينامحرلاةعبطملا:ةرهاقلا.يرفحجرئرآءرساريسحارب

فشكم

ه"719١191-2,رمعنبدمحمنبرمع.يزابخلا."0

:ةكم.١ط.رهظمدمحمقيقحت؛يزابخلارمعنبدمحمنبرمعل/هقفلالوصأيفينغمل

-.ص445م1941ها407"؛ةيمالسإلاتاساردلاوةعيرشلاةيلك:ىرقلامأةعماج

١9(؛يمالسإلاثارتلانم)

فشكمريغ
ه"١٠وحنت,مناغنبرشب.يضابألايناسارخلا.7

يموقلاثارتلاةرازو:طقسم.يضابألايناسارخلاماغنبرشبل/ىرغصلاةنودملا

بها4.8قفاقثلاو جال-م1985

1٠١ه وحنتمناغنبرشب,يضابألايناسارخلا .١
/ىربكلاةنودملا يموقلاثارتلاةرازو:طقسم.يضابألايناسارخلامناغنبرشبفيلأت

ءها4.68١«ةفاقثلاو جا.م1984

نبقحلادبع,طارخلانبا. ه0-١٠011,نمحرلادبع
نبقحلادبعفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاثيدحنمىطسولاماكحألا

ةبتكم:ضايرلا.يئارماسلايحبص«يفلسلايدمحقيقحت؛طارخلانبنمحرلادبع

ها4١5ءدشرلا ج4.م995١

مام



نبدمحأ,.يجرزخلا." ه019087,دمصلادبع
ءها197١«هبهوةبتكم:ةرهاقلا.يحرزخلادمصلادبعنبدمحأل/ةيحيسملاومالسإلانيب

ب<

فشكمريغ
ه077١٠5نيخلايبأنبهللادبعنبدمحأ,يجرزخلا٠,.
ريخلايبأنبهللادبعنبدمحأل/لاجرلاءامسأنملامكلابيذهتبيهذتةصالخ

ص5.9.م١191هها595١؟«ةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:توريب.7ط-.يحرزخلا

فشكمريغ
الخين-0775٠ه يبأنبهللادبعنبدمحأ,يجرزخلا .١

ريخلايبأنبهللادبعنبدمحأفيلأت/لاجرلاءامسأيفلامكلابيذهتبيهذتةصالخ

ةعبطم:ةرهاقلا.ديافباهولادبعدومحماهبتكميدقت؛ثيغمناغدومحمقيقحت؛يجرزخلا

جال.م1915ها5917,ةديدجلاةلاجفلا

فشكمريغ
ه1ت,ينابيشلاربهمنبورمعنبدمحأ,فاصخلا./77

:ةرهاقلا.فاصنخلاينابيشلاريهمنبورمعنبدمحأفيلأت/فاقوألاماكحأباتك

صا١6561.م4١5١هه17114١,ةيرصملافاقوألامومعناويد

فشكم

نبدمح,يباطخلا./"""' ه471١9,ميهاربإنبدمحم

قيقحت«يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/يراخبلاحيحصحرشيفثيدحلامالعأ

.١ط.دوعسلآنمحرلادبعنبديعسنبدمحمةساردو زكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم

(ثارتلانم)-.ج4-.م1588ءه١4٠05«يمالسإلاثارتلاءايحإ

فشكم

نبدمح,يباطخلا." ه47١19,ميهاربإانبدمحم
ةسارد؛يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/يراخبلاحيحصحرشيفننسلامالعأ

(صا94١1١)جا.م٠198ه١40١«ن.د:طابرلا.يناتكلافسويقيقحتو

سةمه



نبدمحمنبدمح,يباطخلا.,0 ه5198,ميهاربإ

؛يوابزعلاميهاربإميركلادبعقيقحت؛يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/ثيدحلابيرغ

جا"-.م1981ها107,ركفلاراد:قشمد.يلابردبعمويقلادبعهثيداحأجرح

فشكم

ه2194.ميهاربإنبدمحمنبدمح.يباطخلا.,7

؛يوابزعلاميهاربإميركلادبعقيقحت؛يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/ثيدحلابيرغ

يملعلاثحبلازكرم؛ىرقلامأةعماج:ةكم.ينلابردبعمويقلادبعهثيداحأجرح

نم)جا"م1987-19898مها4.#-114.61,يمالسإلاثارتلاءايحإو

/١1(؛يمالسإلاثارلا

ه7-9١818,ميهاربإنبدمحمنبدمح,يباطخلا.77
نتسحرشوهو:نئسلاملاعم 8-يباطنخلاميهاربإنبدمحمنبدمحلا/دواديبأمامإلا

ج4.م١194ءهها14.1,ةيملعلاةبتكملا:توريب

ه812١19.ميهاربإنبدمحمنبدمح.يباطخلا.4

راد:قشمد.قاقدلافسويدمحأقيقحت«يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/ءاعدلانأش

ص01٠.م1984ها1١4«ثارتللنومأملا

فشكم

ه88-؟19.ميهاربإنبدمحمنبدمح,يباطخلا.9

/ةظعوموةمكحوبدأباتك:ةلزعلا قيلعتوقيقحت؛يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل

ص187-.م1981ها508«ريثكنباراد:قشمد.١ط.ساوسلادمحمنيساي

فشكم

نبدمحمنبدمح.يباطخلا٠"/. ه75168,ميهاربإ

دومحمةعجارم؛دوجوملادبعلداعقيقحت؛يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/ةلزعلا

صا”ما1ه50١.ءارهزلاةبتكم:ةرهاقلا.يرانزلا

فشكم

-مالا



نبدمح.يباطخلا١"/. ه7198.ميهاربإنبدمحم
ءه١٠4١«يمالسإلاثارتلاةبتكم:ةرهاقلا.يباطخلاميهاربإنبدمحمنبدمحل/ةلزعلا

1ص١٠1.م84
فشكم

نبدمحم,يطئارخلا7 ها7117١.لهسنبرفعج

هللادبعنبميهاربإهبىنتعاوهبذه؛يطئارخلالهسنبرفعجنبدمحم/ناجلافتاوه
صو4.م1994ءهها١4١4«فيرشلاراد:ضايرلا.١ط.يمزاحلا

فشكمريغ
نبدمحم.يروباسينلاةميزخنبا./7 ه777-711.قاحسإ

نبقاحسإنبدمحمفيلأت/هسفناهبفصولالجوزعبرلاتافصتابثإوديحوتلا

ىلععبط:ةرهاقلا-.١ط.ةيرينملاةعابطلاةرادإاهيلعقلعواهححص؛يروباسينلاةعزخ
.م974١هاه1",ةيرينملاةعابطلاةرادإ.دوعسلآنمحرلادبعنبزيزعلادبعةقفن

ص6٠6

ه١111-777,قاحسإنبدمحم.يروباسينلاةميزخنبا.
؛يروباسينلاةعزخنبقاحسإنبدمحمفيلأت/لجوزعبرلاتافصتابثإوديحوتلا
نبزيزعلادبعقيقحتوةسارد ءه1408١ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ناوهشلاميهاربإ

(ص1١١٠)جال2ما44

ه777١11.قاحسإنبدمحم.يروباسينلاةميزخنبا.0

ىفطصمدمحمقيقحت؛يروباسينلاةعزخنبقاحسإنبدمحمفيلأت/ةعزخنباحيحص
ج4-.م1914-191/١«يمالسإلابتكملا:توريب-يمظعألا

فشكمريغ
هغ١٠ت.هللادبعنبدمحم,يفاكسإلابيطخلا.,7

يفليوأتلاةرغوليزنتلاةرد يفتاهياشتملاتايآلانايب نبدمحم/زيزعلاهللاباتك هللادبع
صوم4.م1917ءه)917,ةديدجلاقافآلاراد:ةرهاقلا.يناكسإلابيطخلابفورعملا

-ماآا/-



ه1797177,يلعنبدمحأ.يدادغبلابيطخلا7
بيطخلابفورعملايلعنبدمحأفيلأت/ةمكحملاءابنألايفةمهبملاءامسألاباتك

يبأنيدلاييحمفيلأت/تامهبملاءامسألانايبىلإتاراشإلاباتكهعم.يدادغبلا

ةبتكم:ةرهاقلا.١ط.ديسلايلعنيدلازعهحرخأ؛يوونلافرشنبيحبايركز

.م1984بها٠.:ءيغاخلا صام58

فشكم

ه1597177,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا."4
رصاندمحمقيقحت؛يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأفيلأت/لمعلاملعلاءاضتقا

ص118.م1930:ه85١:يمالسإلابتكملا:توريب.ينابلألانيدلا

فشكم

ه197177,يلعنبدمحأ.يدادغبلابيطخلا.4
قيقحت؛يدادغبلابيطخلابفورعملاىلعنبدمحأل/عماسلابادآويوارلاقالخألعماجلا

جام1981بها40١«حالفلاةبتكم:تيوكلا.ديعستفأردمحم

فشكمريغ
ه1977,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.

قيقحت؛يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأل/عماسلابادآويوارلاقالخألعماجلا

جا؟-.م1981ها5.«فراعملاةبتكم:ضايرلا.ناحطلادومحم

ه1597177,يلعنبدمحأ.يدادغبلابيطخلا١.
نيدلارونهيلعقلعوهققح؛يدادغبلابيطخلابيلعنبدمحأل/ثيدحلابلطيفةلحرلا

.رتع .م19176,«ه198١«ةيملعلابتكلاراد:قشمد.١ط ةلسلسإ.ص60٠

(يمالسإلاانئارتعئاور

فشكم/ثحبلاةنيع

-ه19؟م-



ه7.يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا47

صولام17

فشكم

ه797477,يلعنبدمحأ.يدادغبلابيطخلا.*

ديعسدمحمقيقحتب؛يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأل/ثيدحلاباحصأفرش

ص٠664191-م١191ءه95١؟«ةيوبنلاةنسلاءايحإراد:[ايكرت]ةرقنأ.يلغوأبيطح

فشكم

نبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.5 ه177159١,يلع
قيلعتلاوهحيحصتبماق؛يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأفينصت/هقفتملاوهيقفلا

.١ط.يراصنألاليعامسإهيلع ؛ك-أءجا7م955١ه١؛يدوعسلاءاتفإلاراد:ضايرلا

ص

نبدمحأ.يدادخبلابيطخلا.ع ه1597477,يلع
.7ط.يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأفينصت/ةياورلاملعفةيافكلاباتك

صه194-.م١1917١ه١91١«ةينامثعلافراعملاةرئاد:عدنملا]نكدلادابارديح

نبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.7 ه1597477,يلع
ميدقت؛يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأفينصت/ةياورلاملعيفةيافكلاباتك

-.دومحمنسحنمحرلادبع«ميلحلادبعدمحمميلحلادبعةعحارم؛يناجيتلاظفاحلادمحم

(صا7074)جم؟يفج؟-.م19177ه١«ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا

ه1597477,يلعنبدمحأ,يدادخبلابيطخلا.7
.يدادغبلابيطخلابفورعملاىلعنبدمحأفينصت(/ةياورلاملعيفةيافكلاباتك

ص(١451-.[م948١-]«لالهلاةبتكموراد:توريب

-مه؟9-



ه191177,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.
قيلعتوقيقحت؛يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأفيلأت/ةياورلاملعيفةيافكلا

ص445-.م1546ه١5١05«يبرعلاباتكلاراد:توريب.ا١ط-.مشاهرمعدمحأ

ه197177,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.9
هيلي.يدادغبلابيطخلابفورعملايلعنبدمحأل/قئاقرلاودهزلاباتكنمبختنملا

رماعقيلعتوقيقحتوةسارد؛لالحملايئارتيفيبنلانعرمعنبهللادبعثيدحقرطفلؤملل

.صا97م5868ها417١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.يربصنسح

١١(؛ةثيدحلابتكلاوءازجألاةلسلس) 25١

نبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.0- ه197177,يلع
/قيرفتلاوعمجلاماهوأحضومباتك .يدادغبلابيطخلابفورعملاىلعنبدمحأفيلأت

-1١9489ءهها*"م٠.-19/4,ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح

جام

ها17ت.دمحأنبدمحم,ينيبرشلابيطخلا0١.
ظافلأيناعمةفرعمىلإجاتحملانبغم نتمىلعييبرشلابيطخلادمحأنبدمحمحرش:جاهنملا

ءها7178:يباحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.يوونلافرشنبيحيايركزيبألجاهنملا

جأ.ما4

فشكمريغ
ه"775١١,نوراهنبدمحمنبدمحأ,لالخلا.,07

قيقحتوةسارد؛لالخلانوراهنبدمحمنبدمحأل/ركنملانعيهنلاوفورعملابرسمألا
ص199م908١هه95١ءماصتعالاراد:ةرهاقلا.اطعدمحأرداقلادبع

7



نبدمحمنبدمحأ,لالخلا."0* ه7575١١1,نوراشه

لمعلاوةعانصلاوةراجتلاىلعثحلاباتك يفلكوتلايعدينمىلعراكنألاو لمعلاكرت

ةراجتلاىلعةرانملاهعم.لالخلانوراهنبدمحمنبدمحأل/كلذيفمهيلعةجحلاو

.دادحلادمحمنبدومحمهللادبعيبأفينصت/باطتحالاثيدحبباطتسملابسكلاو

ص119-.م548١ه405١«ةمصاعلاراد:ضايرلا

فشكم

نبدمحمنبدمحأ,لالخلا.5 ه"776١١,نوراش

-.؟ط.ينارهزلاقيتعنبةيطعقيلعتوةسارد؛لالخلانوراهنبدمحمنبدمحأل/ةنسلا

(صا94)|جم١فج“.م994١ه١٠١84ه«ةيارلاراد:ضايرلا

نبدمحمنبدمحأ,لالخلا.0 ه776١١11,نوراه
ءايضقيقحت؛لالخلانوراهنبدمحمنبدمحأل/لبنحنبدمحمهللادبعيبألئاسميفدنسملا

ص650.م١٠948١ءها40١«ةيويسآلاةيعمجلا:شيدالغنب.دمحأنيدلا

فشكمريغ
هل177١-١8دمحمنبنمحرلادبع.نودلخنبا.,01

-.ويبورونايسولةيانع؛نودلخنبدمحمنبنمحرلادبعل/نيدلالوصأيفلصحملابابل
صام.م19585:9؟اها"ا/7«ءنسحلايالومدهعم:ناوطت

ه١2١ت.طايخنبةفيلخ.يرفصعلاةفيلخ.0

؛يرتستلاايركزنبىسومنارمعيبأةياور؛يرفصعلاطايخنبةفيلخل/تاقبطلاباتك
ج1-.م975١ءه1741١/«يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:قشمد.راكزليهسقيقحت

فشكم

ه١١1ت.طايخنبةفيلخ,يرفصعلاةفيلخ

؛يزستلاايركزنبىسومنارمعيبأةياور؛يرفصعلاطايخنبةفيلخل/تاقبطلاباتك
ء/4م985١فها405«ةبيطراد:ضايرلا.؟ط.يرمعلاءايضمركأهلمدقوهققح

ص:8

مسك

مها



نبقاحسإنبليلخ,يدنجلاليلخ.5 هلا/117ت.ىسوم

فرصتحملا ىسومنبقاحسإنبليلخل/ليلطخرصتخم[وأ]هقفلا رهاطةيانع؛يدنحلا
ص508.م1488ءها878١ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يوازلادمحأ

نبليلخلاىلعيوبأ,يليلخلا٠. ه4"ت,هللادبع
؛يليخلاهللادبعنبليلخلاىلعييبأل/يفلسلاةئزحتنم:ثيدحلاءاملعةفرعميفداشرإلا
.١ط.سيردإديعسدمحمقيقحتوةسارد جالم1984ها6«دشرلاةبتكم:ضايرلا

فشكم

نحو٠٠١ه ت,دمحمنبميحرلادبع.طايخلانبا ."١

ةعجارموميدقت؛طايخلادمحمنبميحرلادبعل/دحلملايدناورلانباىلعدرلاوراصتتالا

ص195.م988١ه14.09١«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا."ط.يزاجحدمحم

فشكم

ةيفلسلارادلاكل”

-.ةيفلسلارادلادادعإ/ةبيشيبأنبركبيبأظفاحللراثآلاوثيداحألاففنصملاسراهف

ج4-.م1988ه4.4١«ةيفلسلارادلا:[دنلا]يابموب.١ط

لصفنمفاشك

نبيلع.ينطقرادلا."1؟ ه1807١7.دمحأنبرمع
نبرمعنبيلعفيلأت/العولحهللاةيؤر كوريمقيقحتوةسارد؛نيطقرادلادمحأ
ص8١٠.م1141ءه١41١1.نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.ليعامسإ

فشكمريغ
ه7-7٠180,دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا.5

رادلاىلعغملاقيلعتلاهليذب.يطقرادلادمحأنبرمعنبيلعفيلأت/يطقرادلاننس

هقيقحتوهميقرتوهقيسنتوهحيحصتبيع؛يدابآميظعلاقحلاسمشدمحمفيلأت/نطق
جمايفج4-.م1535ه417١«ةعابطللنساحملاراد:ةرهاقلا.يندملامشاههللادبع

هاما



ه807١1.دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا.0
رادلاىلعينغملاقيلعتلاهليذب.نيطقرادلادمحأنبرمعنبيلعفيلأت/يطقرادلاننس

«بتكلاملاع:توريب.7ط.يدابآميظعلاقحلاسمشدمحمبيطلايبأفيلأت/يطق

ها04 جايفج؛2م1985

ه0..دمحأنبرمعنبيلع.ينطقرادلا.,7
دمحأنبرمعنبيلعل/ليدعتلاوحرجلايفنيطقرادلليملسلانمحرلادبعيبأتالاؤس

-.م1484ه١5٠.8«مرلعلاراد:ضايرلا.ىشآناميلسقيقحتوةسارد؛طقرادلا

صا

ه807١7.دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا./
/ليدعتلاوحرجلايفنطقرادلليروباسينلامكاحلاتالاؤس ؛دمحأنبرمعنبيلعل

-.م1984ءهها1١٠4«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.رداقلادبعقفومقيقحتوةسارد

ص٠

ه7.7180.دمحأنبرمعنبيلع.ينطقرادلا4

رمعنبيلعل/حرجافخياشملانمهريغويطقرادلليمهسلافسوينبةزمحتالاؤس
ءها504١«فراعملاةبتكم:ضايرلا.رداقلادبعقفومقيقحتوةسارد؛ئيطقرادلادمحأنبا

مم ص19٠.

ه1807٠7.دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا.9
/نوكورتملاوءافعضلا هللادبعنبقفومقيقحتوةسارد؛يطقرادلادمحأنبرمعنبيلعل

ص414-.م1984ها5١4«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.رداقلادبعنبا

/ثحبلاةنيع فشكم

-ماا



ه1107٠7.دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا٠.
جيرختوقيقحت؛نيطقرادلادمحأنبرمعنبيلعفيلأت/ةيوبنلاثيداحألايفةدراولاللعلا

نيزنمحرلاظوفحم ١966«ةبيطراد:ضايرلا.١ط.يفلسلاهللا ١ه 4١6 - ١4٠68

ج١٠م1994-

فشكم

7٠1-7810ه .دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا .١

ىسوميبأنعهدجنعةدربيبأنبهللادبعنبديربدنسمنماثيدحنوعبرأهيفباتك
رادلارمعنبيلععمج؛ينطقرادلادمحأنبرمعنبيلعفيلأت/هنعهللايضريرعشألا

يلعنبدمصلادبعةياور؛ينطق نبدمحمقيقحتوةسارد؛يمشاهلا ط-.ديبعنبميركلادبع

1٠لاص . م1666. ١اهء 17١ مأةعماج:ةكم :ىرقلا ١

فشكم

نبهللادبع,يمرادلا./" ه14-١100.نمحرلادبع
ةنسلاءايحإراد:توريب.يماردلانمحرلادبعنبهللادبعفيلأت/يمرادلاننس

جا.[م198-]ءةيوبنلا

ه14-١100,نمحرلادبعنبهللادبع,يمرادلا./77"
زاوفهسرهفوهثيداحأجرخوهصنققح؛يماردلانمحرلادبعنبهللادبعل/يماردلاننس

راد:توريب؛ثاريللنايرلاراد:ةرهاقلا.١ط.يملعلاعبسلادلاخ«يكرمزدمحأ

جا.م19417ءها١1١8«يبرعلاباتكلا

فشكم

ه1ت.ميهاربإنبدمحمنبنيسحلا.يناغمادلا.,
هققح؛يناغمادلاميهاربإنبدمحمنبنيسحلل/زيزعلاهللاباتكظافلألرئاظنلاوهوحولا

نوؤشللىلعألاسلحملاءفاقوألاةرازو:ةرهاقلا.ىتيفزلامزعلاوبأنسحدمحمهلمدقو

جا.ما99الاها4«ثارتلاءايحإةنحل«ةيمالسإلا

فشكم

-ماعد

 



نبديعسنبنامثع.ينادلا.0 ه277١,نامثع

-.ناحطنميهملادبعقيقحت؛ينادلانامثعنبديعسنبنامثعل/نآرقللةعبسلافرحألا

ص/١٠م1988ها14048؛ةرانملاةبتكم:ةكم.١ط

فشكمريغ
نبديعسنبنامثع,ينادلا,.1 ه277١,نامثع

؛يئنملاةبتكم:دادغب-ينادلانامثعنبديعسنبنامثعل/عبسلاتاءارقلايفريسيتلا

(؟١؛ةيمألسإلاتايرشنلا).ص778.م1555ه5

نبديعسنبنامثع,ينادلا., ه1377١,نامثع

دادعإوةساردوقيقحت؛ينادلانامثعنبديعسنبنامثعل/عبسلاتاءارقلايفنايبلاعماج

ةعيرشلاةيلك«ىرقلامأةعماج:ةكم.يبلشليعامسإحاتفلدبعفارشإ؛ناحطنميهملادبع

ءال*ه.م1545ه1405١:ةيعرشللاايلعلاتاساردلامسق«ةيمالسإلاتاساردلاو

صا”

نبديعسنبنامثع,ينادلا,4 ه177١.نامثع
نامثعنبديعسنبنامثعفيلأت/اهطارشأوةعاسلاواهلئاوغونتفلايفةدراولانئسلا

راد:ضايرلا.١ط.يروفكرابملاسيردإدمحمنبهللاءاضرقيقحتوةسارد؛ينادلا

(صا17)11/4يفجا.م1140مها“14١؛ةمصاعلا

نبديعسنبنامثع,ينادلا.4 ه177١.نامثع

ديعسنبنامثعل/مالكلانمروهشملافولجوزعهللاباتكيفءاظلاوداضلانيبقرفلا

م1984بها141١«(ةنيدملاةعبطم):ةكم.١ط.كشكدمحأقيقحت؛ينادلانامثعنبا

ص1٠

فشكم

-هاثه-



7١7-170اه نبناميلس.دوادوبأ تعشثعشألا ,يناتسجسلا .٠

يبأقيقحت؛يبارعألانباةياور؛يناتسجسلاثعشألانبناميلسدواديبأل/دهزلاباتك

١ط.هللادبعورمعدمحمهعجاروهلمدق؛مينغنبسابعنبمينغلالبوبأ؛ميهاربإنبرسايميم

صد.م1997ءها١4١4ءرشنللةاكشملاراد:ةرهاقلا

فشكم

نبناميلس.دوادوبأ١. شهاالث,يناتسجسلاتعشثعشألا

طبضوخسنةدعىلعهعجار؛يناتسجسلاثعشألانبناميلسدواديبأل/دواديبأننس

-]«يبرعلاثازتلاءايحإراد:توريب-.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمهيشاوحقلعوهثيداحأ
جاك.م8

فشكمريغ
نبناميلس.دوادوبأ.7 ها/0١.,يناتسجسلاتعشثعشألا

مزحنباراد:توريب.يناتسجسلاثعشألانبناميلسدواديبأل/دواذيبأنئس

صقلكم19982ه8١

فشكم/ثحبلاةنيع

نبناميلس.دوادوبأ.7 هال0".يناتسجسلاثعشثعشألا

نبناميلسدواديبأل/ليدعتلاوحرجلايفيناتسجسلادوادابأيرجآلاديبعيبأتالاؤس

:ةرونملاةنيدملا.١ط.يرمعلامساقيلعدمحمقيقحتوةسارد؛يناتسجسلاثعشألا

(/«يمالسإلاثارتلاءايحإ).ص407.م1909ه8(ةيمالسإلاةعماجلا

فشكم/ثحبلاةنيع

ثعشألانبناميلسنبهللادبع,دواديبأنبا.5 شا,يناتسجسلاتعش
:تيوكلا-.يناتسجسلاثعشألانبناميلسنبهللادبعدواديبأنبال/ةشئاعدنسم

رادةبتكم صا1١م1986ه4.0١"ءىصقألا
ةشكمريغ

-هم5-



نبهللادبع,دواديبأنبا.0 ه77١11-١7,يناتسجسلاثعشألانبناميلس
ةسارد؛يناتسجسلاثعشألانبناميلسنبهللادبعدواديبأنبافيلأت/فحاصملاباتك

نووؤشلاوفاقوالاةرازو:ةحودلا.١ط.ظعاوناحبسلادبعنيدلابحمدقنوقيقحتو

نوؤشلاةرادإ؛ةيمالسإلا (ص)١١994ج27م998١ءها١15١5,ةيمالسإلا

فشكمريغ
ه050ت.دمحمنبيلعنبدمحم,يدوادلا.

:ةرهاقلا-.رمعدمحميلعقيقحت؛يدوادلادمحمنبيلعنبدمحم/نيرسفملاتاقبط

جا.م917١اها591«ةبهوةبتكم

فشكم

ه:١47-711,ىسيعنبرمعنبهللادبع,يسوبدلا.4
عفاننبفيانقيقحت؛يسوبدلاىسيعنبرمعنبهللادبعل/رارسألانمكسانملاباتك

صا079م1991ءها1417١«رانملاراد:ةرهاقلا.يرمعلا

ه055177,نسحلانبرمع,يبلكلاةيحدنبا.

يفجاهتبالا جرخوهققح؛يبلكلاةيحدنبنسحلانبرمعفيلأت/جارعملاثيداحأ

.م1195ءها/4١17«يجناخلاةيتكم:ةرهاقلا.١ط.بلطملادبعيزوفتعفرهثيداحأ

ص414

فشكم

ه17517١21,دمحمنبدمحأ,يلطسقلاجاردنبا.
دمحمقيقحت؛يلطسقلادمحمنبدمحأجاردنبال/عامسلاعامسةلأسمبعافتنالاوعاتمإلا

ص159م1984بها14.5١ه؛ةلاسرلاةعبطم:طابرلا.نورقشنبا

فشكم

ها١١11١17-2.دمحأنبدمحمنبدمحأ,ريدردلا.
برقأ دمحأحيحصت؛ريدردلادمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت/كلاممامإلابهذملكلاسملا

ص8٠٠م1945بها1/4«يبلحلايبابلاىفطصمةعبطموةبتكم:ةرهاقلا.يلعدعس

-ماسالا



ها/.7707,يلعنبدمحم.دبعلاقيقدنبا١.
مأ:ةرهاقلا.دبعلاقيقدنبيلعنبدمحمفيلأت/ماكحلاةدمعحرش:ماكحألاماكحأ

جمايفجأ؛.[م159-]ءرشدلاوةعابطللىرقلا

ها7107١,يلعنبدمحم,دبعلاقيقدنبا.7
دمحمقيقحت؛ديعلاقيقدنبيلعنبدمحم/مانألاديسثيداحأحرشيفمانألاماكحأ

جمفجا.م190١ه١«ةيدمحملاةنسلاةعبطم:ةرهاقلا.يقفلادماح

فشكمريغ
ها/.71701,يلعنبدمحم.دبعلاقيقدنبا.37

/حاحصلانمةدودعملاثيداحألانمكلذىلإفيضأاموحالطصإلانايبيفحارتقإلا

-.م985١:ه401١/«ةيملعلابتكلاراد:توريب.دبعلاقيقدنبيلعنبدمحمفيلأت

ص5

فشكم

ها/7107١,يلعنبدمحم,دبعلاقيقدنبا.5
دمحمهيلعقلعوهعجار؛دبعلاقيقدنبيلعنبدمحمفيلأت/ماكحألاثيداحأبماملإلا

صد41.م1953«ه7/85١«ةيمالسإلاةفاقثلاراد:ضايرلا.١ط.يولوملاديعس
فشكم

7170١١,يلعنبدمحم,دبعلاقيقدنبا.0 ها/
جرخوهصوصنققح؛دبعلاقيقدنبيلعنبدمحمفيلأت/ماكحألاثيداحأبماملإلا

م994١ه١541١5«ةيلودلاجارعملاراد:ضايرلا.١ط-.لمجلاليعامسإنسحهثيداحأ

جا-

ها.710,يلعنبدمحم,دبعلاقيقدنبا.1

نبيربصقيقحت؛دبعلاقيقدنبيلعنبدمحمفيلأت/بيرقتلاحرشيفبيبللاةفحت
صو.م1499ها47١«سلطأراد:ضايرلا.١ط.نيهاشةمالس

هم



ها/١؟770,يلعنبدمحم.دبعلاقيقدنبا.7

قيقدنبيلعنبدمحمفيلأت/لوسرلاثيداحأنملوصألاعماجىلإلوصولاريسيت

ج4-.م911١ءه45١«ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.دبعلا

فشكمريغ

ها/.71707.يلعنبدمحم,دبعلاقيقدنبا.

-.ناحطلادمحمنبدمحأميدقت؛دبعلاقيقدنبيلعنبدمحم/ةيوونلاًاثيدحنيعبرألاحرش

.ه١14٠5ءرشنلاوةفاحصلاوةعابطلاةسسؤم«يلتبرشسابعنسحةقفنىلععبط:ةدح

صاا١م

"7570١,يلعنبدمحم.دبعلاقيقدنبا.9 هلا/

ةبتكم:فئاطلا."ط.دبعلاقيقدنبيلعنبدمحم/ةيوونلااثيدحنيعبرألاحرش

ص94.م198)ءها4٠١«فراعملا

هلا/6170١7,يلعنبدمحم,دبعلاقيقدنبا٠.

دادعإ؛دبعلاقيقدنبيلعنبدمحمحرش/يوونلامامإللةيوونلاًاثيدحنيعبرألاحرش

ص84١-.م194١ءه١4١5«ةيمالعإلاةعومجملا:ةدج.١ط.ديمحلادبعنيدلايبحم

نبيلعنبدمحأ,يجلدلا١. هل1٠١-11.هللادبع
«سلدنألاةبتكم:دادغب-.يجدلاهللادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/نوكولفملاوةكالفلا

صاوؤالم1956ه5

نبميهاربإ,مدلايبأنبا٠7 ه0-1147/,هللادبع

نبهللادبعنبميهاربإل/تاموكحلاوةيضقألايفتاموظنملارردلاوهوءاضقلابدأباتك

.م1987ه507١«ركفلاراد:قشمد.؟ط.يليحزلاىفطصمدمحمقيقحت؛مدلايبأ

صالا5
فشكم

ما"



نبميهاربإ.مدلايبأنبا"6٠. ه"0/7-147,هللادبع
نبهللادبعنبميهاربإل/تاموكحلاوةيضقألايفتاموظنملارردلاوهوءاضقلابدأباتك

.١ط.هتاحشىفطصمدمحمفارشإ؛ناحرسلالالهييحمةساردوقيقحت؛مدلايبأ

ج7م1984بها1١4«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغب

فشكم

نبميهاربإ,مدلايبأنبا.5 ه0871,هللادبع
نبهللادبعنبميهاربإل/تاموكحلاوةيضقألايفتاموظنملارردلاوهوءاضقلابدأباتك

ءه4017١«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.١ط-.يليحزلاىفطصمدمحمقيقحت؛مدلايبأ

صدام.ما

فشكم

نبدمحم,يقشمدلا.0 ه١٠١نرقلايفت,نمحرلادبع
.يراصنألاهللادبعةيانع؛يقشمدلانمحرلادبعنبدمحمل/ةمئألافالتخافةمألاةمحر
ص(.م1941ءها40١؛يراخبلاةبتكم:تيوكلا

ديعسدمحمنمحرلادبعةيقشمد.7

دمحمنمحرلادبعل/ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألريبحلاصيخلتراثآوثيداحأبيترت
صك1٠04-.م1941ها4.0/,دشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط-.ةيقشمدديعس

لصفنمفاشك

ديعسدمحمنمحرلادبع,ةيقشمد.7
-.١ط.ةيقشمدديعسدمحمنمرلادبعاهعضو/دواديبأننسراثآوثيداحأسراهف

صا94٠م1948ه08٠14١؛ةبيطراد:ضايرلا

لصفنمفاشك

ديعسدمحمنمحرلادبع,ةيقشمد.
يبأدنسمسراهف /راثآلاوثيداحألاسرهف:ةناوع -.ةيقشمدديعسدمحمنمحرلادبعل

صا١١٠٠.[م198-مها]-4١0ةبيطراد:ضايرلا

لصفنمفاشك

-مهعوا



ديعسدمحمنمحرلادبعةيقشمد.49

ناميلسو«ةيقشمدنمحرلادبعبيترتودادعإ/يواحطللراثآلايناعمحرشسراهف
ص164-.م1941ه501١/«ةبيطراد:ضايرلا.١ط.شرحلا

لصفنمفاشك

نبنمؤملادبع.يطايمدلا٠. هلا١01١١.فلخ

:ةرهاقلا.يطايمدلافلخنبنمؤملادبعل/طارفإلانممدقتنمباوثبطابتغألاويلستلا

صا١٠١٠.م1988فها14.09١,نآرقلاةبتكم

٠٠0اه 11١ ,فلخنبنمؤملادبع,.يطايمدلا .١

قيقحتوةسارد؛يطايمدلافلحنبنموملادبعفيلأت/حلاصلالمعلاباوثيفحبارلارجتملا

نبكلملادبع .؛ط.ناوضردمحمناوضر«شيهدنبهللادبع ةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم

صال17-.م1988ه1.4١,ةثيدحلا

٠٠011١١/اه ,.فلخنبنمؤملادبع.يطايمدلا .6١

دمحأقيقحت؛يطايمدلافلخنبنموملادبعل/حلاصلالمعلاباوثيفحبارلارجتملا

صال.*.م1197ءهها411«ليجلاراد:توريب.١ط.اقسلايزاجح

فلا/7١١-١0.فلخنبنمؤملادبع.يطايمدلا.١6؟

قيقحتوةسارد؛يطايمدلافلحنبنمؤملادبعفيلأت/حلاصلالمعلاباوثيفحبارلارجتملا

.م994١هها4١141١«ةئيدحلاةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.هط.شيهدنبكلملادبع

صال

نبنمؤملادبع.يطايمدلا.15 ها/7١01٠٠.فلخ

:توريب.يطايمدلافلخنبنمحرلادبعل/هدالوأوملسوةيلعهللاىلصهللالوسرءاسن
صاالا.م1988:ها١٠14١.ءبتكلاملاع

0همر



,ايندلايبأنبا. ه١1-١7.دمحمنبهللادبع
دلاخدايإهيلعقلعوهققح؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفينصت/ةينلاوصالخإلا

ص965.م1197ها4١7«ثازلاوةفاقثللدجاملاةعمجزكرم:يبد.عابطلا

فشكمريغ
ه١37١8دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا.7

يففارشإلا /فارشألالزانم قيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت يدحبقيلعتو

صا740-.[م99١..ه١411١]«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.ميهاربإديسلا

فشكم

1١ه 37١ دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا .١
يففارشإلا /فارشألالزانم قلعوهققحوهلمدق؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت

ص14514 . 199٠م ١اهه 4١١ ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.فلخنمحرلادبعمحنهيلع

فشكم

ها١-١7.دمحمنبهللادبع,ايندلايبأنبا.4
-.١ط.ةاضقلاحلفمىفطصمةساردوقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/لاملاحالصإ

داصتقالاملعيفيملعلاانثارتنم).ص44.م٠99١ءهه١41١١«ءافولاراد:ةروصنملا

٠١(؛يمالسإلا

فشكمريغ
ه١17١١.دمحمنبهللادبع,ايندلايبأنبا.9

-.ميهاربإديسلايدحمقيقحتوةسارد؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/ةبوتلاباتك

صا9و27(م١1591ءها١]4١١؛نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

١ه 7١١ .دمحمنبهللادبع,ايندلايبأنبا .٠
رهاز«ناردبهللادبعقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/هللاىلعلكوتلاباتك

3٠١ص م1991ءه417١«دشرلاةبتكم:ضايرلا.دوادوبأ

فشكم

-مهم#



١ه 7١ دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا .١

.ط١.- فسويناضمرريخدمحمقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/عوجلا

صا 05 . ١991م ١ه 14١14 «مزحنباراد:توريب

فشكم

نبهللادبعءايندلايبأنبا7 ه١7١دمحم
«هبيطراد:ضايرلا.ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/لجوزعهللابنظلانسحباتك

ص44١م1988ه8

ه١37١دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا.87"
-.م985١ه4017١«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/ملحلا

ص

ه١7٠دمحمنبهللادبع.ايندلايبأنبا.5
ديسلايدحبقيلعتوقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/هللانعاضرلاباتك

ص١10.[م٠144ه١411١1,نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.ميهاربإ

فشكم

نبهللادبع,ايندلايبأنبا.0 ه١37١دمحم
نسحلاءايضقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/هئاضقبهللانعاضرلاباتك

ةلسلس).ص57١.م٠195هها١14١١«ةيفلسلارادلا:[دنهل]يابموب.١ط..يفلسلا

(97؛ةيفلسلارادلاتاعوبطم

ه١7١دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا."
يندملاناضمردمحأدمحمقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/لجوزعهللركشلاباتك

ص84١٠3.م1959,ها914١«يندملاةعبطم:ةرهاقلا-.

معج###



نبهللادبع,ايندلايبأنبا ه١37١,دمحم
.نوحاطلادمحأقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/لجوزعهللركشلاباتك

صا8١1.م1978هه599١«قورشلاراد:ضايرلا

ه١7١8دمحمنبهللادبع,ايندلايبأنبا.
راد:توريب«قشمد.؟ط-.ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/لجوزعهللركشلاباتك

صا95.م1983ه١/5.١1«ريثكنبا

ه١1-١7دمحمنبهللادبع.ايندلايبأنبا.9
مجقيقحتوةسارد؛ايندلايبأنبدمحمهللادبعفيلأت/ناسللابادآوتمصلاباتك

صالا4.م1985ه505١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط.فلخنمحرلادبع

فشكم/ثحبلاةنيع
ه17١.دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا٠
يبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/ممألاوتاعامجلاودارفأللةيحلإلاتابوقعلا:تابوقعلا

ءها١541١١؛مزحنباراد:توريب.١ط.فسويناضمرريخدمحمقيقحت؛ايندلا

صاروم15

فشكم/ثحبلاةنيع

١ه 37١ نبهللادبع,ايندلايبأنبا دمحم .١
محنهيلعقلعوهققحوهلمدق؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/بيشلاورمعلاباتك

.3٠١ص ١997م ١ه 1417 نيدلا ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.فلحخنمحرلادبع

نبهللادبع,ايندلايبأنبا"7 ه١7١.دمحم
ركبوبأهيلعقلعوهحرحخ؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/ةدشلادعبجرفلاباتك

ص195-.م988١ه5054١«ثازتللنايرلاراد:ةرهاقلا.؟ط_.هيلاعنبهللاديبعةفيذح

-معقم



ه١37١دمحمنبهللادبع,ايندلايبأنبا.7
بتكمقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/ةوعدلايباحب ةسسؤميفتاقيقحتلا

ص4١1-.م19488١ءه١4٠04«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.ةلاسرلا

ه١37١.دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا.5
ىفطصم«هللابمصتعملاقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/اهيلعءارزإلاوسفنلاةبساحم

ص119.م945١ه405١«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.ضوعنبيلعنبا

نبهللادبع,ايندلايبأنبا.0 ه١37١دمحم
-.يودنلاليكولاقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/تارافكلاوضرملاباتك

ةلسلس).ص١11.م١94١هها7١141١«ةيفلسلارادلا:[دنحملا]يابموب.ا١ط

(945؟؛ةيفلسلارادلاتاعوبطم

نبهللادبع,ايندلايبأنبام7 ه١37١,.دمحم
.ازميجهلمدقوهققح؛ايندلايِبأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/قالخألامراكمباتك

؛عا1117:اهنمص0١4.م1917ءه791١«رئياتشزئارف:[ايناملأ]ندابسيو.يملب

(؟ه؛ةيمالسإلاتارشنلا2١٠)

فشكم

نبهللادبع,ايندلايبأنبا.87 ه١7١دمحم
-.ميهاربإديسلايدحمقيلعتوقيقحت؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/قالخألامراكم

صا917م1994.ها١١141١؛نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

نبهللادبعءايندلايبأنبا.8 ه١7١-2.دمحم
.ميهاربإديسلايدحبقيلعتوقيقحتوعمج؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/ناطيشلادئاكم

صا١١.م١194941ها4١75«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

-مهعه-



نبهللادبع,ايندلايبأنبا.4 ها١1-١١7.دمحم
ىفطصمقيلعتوقيقحتوةسارد؛ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/توملادعبشاعنم

ص0٠9.م981١ه401١/«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.روشاع

فشكمريغ
1١اه 7١ دمحمنبهللادبعءايندلايبأنبا .٠

/١6هء ,ةيدمحملاةنسلاراصنأةعبطم:ةرهاقلا.ايندلايبأنبدمحمنبهللادبعل/نيقيلا

صاهم.ما

ه114-157ريثكنبميهاربإنبدمحأ,يقرودلا١.

جروهققح؛يقرودلاريثكنبميهاربإنبدمحأل/هنعهللايضرصاقويبأنبدعسدنسم

.م1981ه5048١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.يريصنسحرماعهثيداحأ

صا”

فشكم

ه177-0545,يلعنبنمحرلادبع,عبيدلانبا.7
عماجىلإلوصولاريسيت عماجهبرصتخا:لوسرلاثيدحنملوصألا ثيداحأللوصألا

:ةرهاقلا-.عييدلانبيلعنبنمحرلادبعل/يرزنلاريثألانبدمحمنبهللارصنللوسرلا
جاك.م1914ها57«يلحلايبابلاىفطصم

هاذ17755,يلعنبنمحرلادبع,عبيدلانبا.85"
نملوصألاعماجىلإلوصولاريسيت عماجهبرصتخا:لوسرلاثيدح ثيداحأللوصألا

:ةرهاقلا-.عييدلانبيلعنبنمحرلادبعل/يرزجلاريثألانبدمحمنبهللارصنللوسرلا
جمايفج4.[م٠155.ه١]4١1١«ثارلارادةبتكم

ه177-955يلعنبنمحرلادبع,عبيدلانبا.5
نبيلعنبنمحرلادبعل/ثيدحلانمسانلاةنسلأىلعردياميفثيبخلانمبيطلازييمت

صا54٠.م505١ءه154١«ةيقرشلاةعبطملا:ةرهاقلا.عبيد

فشكمريغ

مهوعكال



ه1753155.يلعنبنمحرلادبع.عييدلانبا.0

هيلعهللاىلصراتخملاملسوهيلعهللاىلصيبنلاةريسيفرارسألاعلاطموراونألاقئادح

/رايخألانيفطصملاهلآىلعوملسو هللادبعهققح؛عبيدلانبيلعنبنمحرلادبعفيلأت

ثازلاءايحإةرادإ:ةحودلا.7ط.ةرابعىيحيهعبطىلعفرشأ؛يراصنألاميهاربإ

جماليفج#».م1987ه4.07١,يمالسإلا

فشكم

ه177-055,يلعنبنمحرلادبع,عبيدلانبا.1
/ةنحلاتابجوموبونذلاتارفكم هطدمحأرداقلادبعقيقحت؛عبيدنبيلعنبنمحرلادبعل

صاله.م906١ءهه795١«ماصتعالاراد:ةرهاقلا-.

فشكمريغ
نبدمحم,يمليدلا.7 ها/١١ت.نسحلا

ط-.نامتورتش.رهحيحصتبع؛يمليدلانسحلانبدمحم/هنالطبوةينطابلابهذمنايب

.م947١ها4.05«ةيدادمالاةبتكملا:ةكم؛ةنسلانامجرتةرادإ:عناتسكاب]روهال-.؟

صال

هلا١١ت.نسحلانبدمحم.يمليدلا.

ةعبطم:[ايكرت]لوبناتسإ.يمليدلانسحلانبدمحمفيلأت/هنالطبوةينطابلابهذمنايب

١١(؛ةيمالسإلاتايرشنلا).صا748-.م978١,ه04٠7١م«ةلودلا

ه5500.94رادرهشنبهيوريش,.يمليدلا.5

نبهيوريشفيلأت/باهشلاباتكىلعجرخملاباطخلاروثأميرابخألاسودرفباتك

يبأل/سودرفلادنسمينالقسعلارجحنبظفاحللسوقلاديدستهعم.يمليدلارادرهش

دمحميلرمزلادمحأزاوفهثيداحأجروهققحوهلمدق؛يمليدلاهيوريشنبرادرهشروصنم

جه-.م19417ه504١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يدادغبلاهللابمصتعملا

م#ماب



ه7ت.دوادنبدمحأةفينحوبأ,يرونيدلا٠.

/ملعلارهاوجوةسلاخملاباتك قيقحتوةسارد؛يرونيدلادوادنبدمحأةفينحيبأفيلأت

«نايرلاةسسؤم:توريب؛ةيكملاةبتكملا:ةكم.١ط.يسيقلاديحمنمحرلادبعناندع

جا.م997١ه4

ها71748".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا0١.

نمةراتخمثيداحأ ؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/يزوجلانباويناجزوحلاتاعوضوم

«رادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.يئاويرفلارابجلادبعنبنمحرلادبعقيلعتوقيقحت

صال.م1984ها04

ها/71748".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.07
نيدلاحالصقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ةفالخلااومارنيذلاءامسأ

صال/-.م19178ها797«ديدجلابتكلاراد:توريب.؟ط.دجنملا

فشكم

ها/58717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.07
:[دنملا]نكدلادابارديح.يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ةباحصلاءامسأديرحت

جا”-.م1891ءهها118١«ةيماظنلافراعملاةرئاد

ها717-58".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.05
ميركلادبعةحاصقيقحت؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ةباحصلاءامسأديرحت

جا.م1159ها149ءهدالوأويبتكلانيدلافرش:[دنهلا]يبموب-.نيدلافرش

ها/717/4",نامثعنبدمحأنبدمحم,يهذلا.5

نبدمحأنبدمحمفيلأت/مالسإلاخيراتنمه54١-154دمحأمامإلاةمجرت

ءها١٠4١؛بتكلاملاع:توريب.7ط.ركاشدمحمدمحأقيقحت؛يبهذلانامثع

صامل.م48

-هغم-



ها717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا..1
:[دنلا]نكدلادابارديح.يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ظافحلاةركذتباتك

1١985«ةينامثعلافراعملاةرئاد -١58ههء )-.جمايفج4لم1168-١9/5

(7/5؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا

هلا/,71774.نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا.07

نبدمحأنبدمحمفيلأت/نيلمهيفتاقثونيلوهجملانمقلخونيكوزنملاوءافعضلاناويد
ةضهنلاةبتكم:ةكم.يراصنألادمحمنبدامحهيشاوحقلعوهققح؛يهذلانامثع

صالالا.م1951ها781/,ةئيدحلا

ها51,نامثعنبدمحأنبدمحم.يهذلا.
دمحمقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/قْنَوُموهوهيفملكتنمءامسأركذ

نبروكش صا7714-.م985١ه5405١.رانملاةبتكم:ءاقرزلا.ئيذايملادومحم

ها7177,نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا.9
قيقحت؛ييهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/مهدربجويالام.مهيفملكتملاتاققثلاةاورلا

.م99417١ه41١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.يلصوملاميهاربإدمحمقيلعتو

ص7٠

ها,717".نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا٠..
دجنملانيدلاحالصقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ريغنمربحيفربعلا

195٠0,رشنلاوتاعوبطملاةرئاد:تيوكلا.ديسداؤفو ١726هه - جدم1935١1/9

فشكم

ها717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.
دمحمرجاهيبأقيقحت؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ربغنمربخيفربعلا

ج4-.م986١ه١4٠.٠8«ةيملعلابتكلاراد:توريب.لولغزينويسبنبديعسلا

م4648



ها7177.نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا..7

نامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/اهميقسورابخألاحيحصحاضيإفرافغلايلعللولعلا

ص63٠.م1417ها717.رانملاةعبطم:ةرهاقلا.فصاندمحمةيانع؛يبهذلا

هلا717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.77

-.يهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/اهميقسورابخألاحيحصحاضيإيفرافغلايلعللولعلا

صا5148.م978١ه1«ةيدمحملاةنسلاةعبطم:ةرهاقلا

هلا717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.5

نامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/اهميقسورابخألاحيحصحاضيإيفرافغلايلعللولعلا

ةبتكملا:ةرودملاةنيدملا.؟ط.نامثعدمحمنمحرلادبعهلوصأعحاروهلمدق؛يههذلا

ص١٠٠-.م1978ه584١«ةيفلسلا

هلا'غ7174",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.0

-.يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/اهميقسورابخألاحيحصحاضيإفرافغلايلعللولعلا

صا84٠م1981هها١40١«يمالسإلابتكملا:قشمد

717.نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.7 ها
نبدمحأنبدمحمظفاحلافيلأت/اهميقسورابخألاحيحصحاضيإفرافغلايلعللولعلا

ءاوضأةبتكم:ضايرلا.١ط.دوصقملادبعنبفرشأدمحموبأهبىنتعا؛يبهذلانامثع

ص٠7٠م1996هه5١:15١«فلسلا

فشكمريغ
هلا/غ7174",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.7

؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ةتسلابتكلافةياورهلنمةفرعميففشاكلا

«ةديدجلابتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.ىسوملادمحمىسوم؛ةيطعديعيلعتزعقيقحت

ْجال.م1917ه1

فشكم

-مث8اح



هلا717".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.

عجار؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمل/ةتسلابتكلايفةياورهلنمةفرعمففشاكلا

بتكلاراد:توريب.١ط.رشانلافارشإبءاملعلانمةنجلاهمالعأطبضوةحخسنلا

جال.م1941بها4١4«ةيملعلا

ها7177,نامثعنبدمحأنبدمحم,يهذلا.4
دمحمحيحصت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/رئابكلاباتك :ةرهاقلا.ةزمحقازرلادبع

صا140.م917١ءها7655«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا

فشكمريغ
ها717/6,نامثعنبدمحأنبدمحم,يههذلا٠.
/رئابكلاباتك ضايرلاةبتكم:ضايرلا-.يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمظفاحلافيلأت

صا01/.م1911هها795١ةثيدحلا

ها717".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا١.
«يعولاراد:قشمد.يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمظفاحلافيلأت/رئابكلاباتك

صاله5.م1917ه4

ها71768".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا."
/رئابكلاباتك نبدمحأنبدمحمظفاحلافيلأت ةيروهمجةبتكم:ةرهاقلا.يبهذلانامثع

صالال1.م1908ها1799ءرصم

ها717,نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا."
/رئابكلا -م1941ءها507١«يبرعلاثارتلاراد:ةرهاقلا.يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحم

ص5

-مهمأد



ها717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.

«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.روشاعىفطصمقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/رئابكلا

صاآ44١٠.م1985ه41١/

ها7177,نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا0
جرخوهصوصنققح؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/مراحملانيبتورئابكلا

:توريب؛نآرقلامولعةسسؤم:قشمد.؛4ط.وتسمنيدلاييحمهيلعقلعوهثيداحأ

ص9١1..م984١ءها4.09١«ثارتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ريثكنبراد

ها57177.نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا..”
قيلعتوقيقحت؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/هجامنباننسلاجرءامسأيفدرحملا

صا'ا/7.م988١ءه١4٠04«ةيارلاراد:ضايرلا.١ط.ةرباوحلالصيفمساب

فشكم

ها717.نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا.7
ةيانع؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/مهباسنأومهءامسأ:لاجرلاءامسأيفهبتشملا

ص155-.م١188«ليربةعبطم:[ادنلوه]نديل-.110028.جنرجيديبد

فشكم

717.نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا. ها
قيقحت؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/مهباسنأومهءامسأ:لاجرلاءامسأفهبتشملا

جا.م1957هها١78١«يبرعلاباتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يواجبلادمحميلع

فشكم

ها7177,نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا
-ةليهلابييحلادمحمقيقحت؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحمفينصت/ريبكلامجعملا:خويشلامجعم

جا-م988١ه408١«قيدصلاةبتكم:فئاطلا.١ط
فشكر

مهمه



ها71",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا٠.
بيبحلادمحمقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفينصت/نيثدحملابصتخملامجعملا

صال056.م1988ه808١«قيدصلاةبتكم:فئاطلا.١ط.ةليهلا

ها64717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.1
هققح؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/درلابجويالامممهيفملكتملاةاورلاةفرعم

ءها505١«ةفرعملاراد:توريب.١ط.سيردإياديعسميهاربإهللادبعوبأهيلعقلعو

صالوم45

فشكم

ها5717-2",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.ا7
؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/راصعألاوتاقبطلاىلعرابكلاتاقبطلاةفرعم

؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.سابعحلاص«طوؤنرألابيعش؛فورعمداوعراشبقيقحت
جام1984ه4

فشكم

ها25717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.7
قيقحت؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/راصعألاوتاقبطلاىلعرابكلاءارقلاةفرعم

1١959-ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.قحلاداجديسدمحم 9١#١ها .1١8٠

ل.م0 جا

فشكم

ها57177,نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.5
-.ديعسميحرلادبعمامهقيقحت؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/نيثدحملاتاقبطيفنيعملا

صا145.م1984ها.«ناقرفلاراد:توريب

هلا5717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.0
-بزعدمحممهنيزدمحمقيقحت؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/نيثدحملاتاقبطيفنيعملا

صال5.م1947ها408؛ةوحصلاراد:ةرهاقلا١.ط
ذشكمريغ

-همان-



ها71772,نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.5
:بلح.رتعنيدلارونقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ءافعضلايفيئغملا

جا.م1971هه١551١«فراعملاراد

فشكم

هلا7177.نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.47
حلاصدمحمقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمل/ىنكلاوظافلألادرسيفىنتقملا

ءايحإ).ج7.ه١1٠8«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.١طدارملازيزعلادبع

١01١(؛يمالسإلاثازتلا

ها717",نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا.
نبدمحأنبدمحمفيلأت/لازتعالاوضفرلالهأمالكضقنيفلادتعالاجاهنمنمىقتنملا

.م805١هه9/4١«ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.بيطخلانيدلابحتةيانع؛يهذلانامثع

ص5

فشكمريغ
ها71728",نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا.4

دماحقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/يقهيبللىربكلاننسلاراصتخافبذهلملا

صد١1.م١141ءه٠79١.«فسويىلعايركزةبتكم:ةرهاقلا-.يبقعلادمحم,دمحأ

ها71728-2",نامثعنبدمحأنبدمحم.,يبهذلا.
حاتفلادبعهبىنتعا؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمل/ثيدحلاحلطصمملعيفةظقوملا

صال١7.م1994ءها4١٠«,ةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:بلح.ةدغوبأ

فشكم

ها717754.نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا١.
ردبدمحمحيحصت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/لاحرلادقنيفلادتعالانازيم

جال.م1917هها771/«ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يناسعنلا

مهم



ها,717".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.7

دمحمىلعقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/لاحرلادقنيفلادتعالانازيم

جا-م1977بها«ةفرعملاراد:توريب.يواحجبلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ها5717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.7
نازيمليذهيلي.يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/لاجرلادقنيفلادتعالانازيم

نبميحرلادبعلضفلايبأل/لادتعالا ىلعقيلعتوقيقحتوةسارد؛يقارعلانيسحلا دمحم

راد:توريب-.١ط.ةنس.وبأحاتفلادبعهقيقحتيفكراش؛دوجوملادبعدمحألداعءضوعم

جال.م995١ه١14١5«ةيملعلابتكلا

فشكم

نبدمحمركبوبأ,يزارلا.5 ه'١١-١70,ايركز
نبدمحمركبيبأل/ىنسحلاهللاءامسأحرش هلدقوهعجار؛يزارلاايركز -.دعسفوؤرلادبع

صالالا».م1984ءها45٠١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط

نبدمحمركبوبأ.يزارلا.6 ه'١1170١,ايركز
اهعمينامركلل/ةيبهذلالاوقألا.يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/يناحورلابطلا

ةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.دبعلافيطللادبعقيقحتوميدقت؛يزارلامتاحيبألتارظانملا

صام.م1984ه4

ها١170١,ايركزنبدمحمركبوبأ,يزارلا.7
قيقحت؛يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/نآرقلابئاجع :ةرهاقلا.اطعدمحأرداقلادبع

صا6٠9.م1945ها4١7:ةيمالسإلابتكلاراد

نبدمحمركبوبأ,يزارلا.47 هاا١70١.ايركز
هطقيقحت؛يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/نيدلالوصأملاعم -.دعسفوؤرلادبع

ص١١1.م984١ه١1٠4؛يبرعلاباتكلاراد:توريب

فشكمريغ

- 86 6--



ه١17ت.دمحمنبدمحألئاضفلاوبأ,يزارلا.8
-.يناصمحملارمعدمحأحيحصت؛يزارلادمحمنبدمحألئاضفلايبأل/نآرقلاججح

صا4١٠.م1107ءها١٠7١,«تاعوسوملاةعبطم:ةرهاقلا

فشكم

نبمامن,يزارلا.5 ه5١27٠٠١,هللادبعنبدمحم
باهولادبعماسبقيقحت؛يزارلاهللادبعنبدمحمنبمامتل/يمرادلاءارشعلايبأثيدح

صاال.م1184ه١4٠14«رئاصبلاراد:قشمد.يباجلا

فشكم

نبدمحمنبمامن.يزارلا. ه77-١٠215,.هللادبع
ديحنلادبعنبيدمحهئيداحأجرحوهققح؛يزارلاهللادبعنبدمحمنبمامتل/دئاوفلا

جمام994١ه١4١4؛دشرلاةبتكم:ضايرلا.؟ط.يفلسلا

فشكمريغ
ه1"دعبت.ركبيبأنبدمحم.يزارلا١.
؛يزارلاركبيبأنبدمحمفيلأت/ليزنتلايآبئارغنعةبوجأوةلئسأيفليلججذومنأ

ءه17١14١«بتكلاملاعراد:ضايرلا.١ط.يدورطملاميهاربإنبنمحرلادبعقيقحت
ص014.م1

ه"77دعبت.ركبيبأنبدمحم.يزارلا."
؛يزارلاركبيبأنبدمحمفيلأت/نامعنلاةفينحيبأمامإلابهذمهقفيفكولملاةفحت

رئاشبلاراد:توريب.١ط.دمحأريذنهللادبعهلئاسمىلعقلعوهجارمخإبىنتعا

صا١01.م1891ه4148١«ةيمالسإلا

ه"717دعبت.ركبيبأنبدمحم.يزارلا"٠٠.

فيلأت/ليزتتلايآبئارغنمةبوحأوةلئسأيفليلججذومنأب[ىمسملا]يزارلاريسفت
؛رصاعملاركفلاراد:توريب.١ط.ةيادلاناوضردمحمقيقحت؛يزارلاركبيبأنبدمحم

صدهو4م994١.ءه١14١١ءركفلاراد:ةيروس«قشمد

-مهم5-



ه177دعبتركبيبأنبدمحم,يزارلا.

علاطمحرشيفرارسألاعماوج لوبناتسإ-.يزارلاركبيبأنبدمحمفيلأت/راونألا

صا7009-.م1888هه١707,يدنفأمرحمجاحلاةعبطم:[ايكرت]

071/١.دمحمنبدمحمنبدمحم,يعارلا.0 هل
/كلاممامإلابهذمحيجرتلكلاسلاريقفلاراصتنا -.دمحمنبدمحمنبدمحميعارلافيلأت

«ها1١5«ىمالسإلابرغلاراد.ناطلسنبديازنبةفيلحخيشلاةقفنىلععبط:توريب

ص1١4م١4

فشكم

ه07١0ت,دمحمنبنيسحلا,يناهفصألابغارلا.7
ءها4١9«فارشألاةسسؤم:توريب.يناهفصألادمحمنبنيسحلابغارلل/تاداقتعالا

صامل.مم

نبنيسحلا,يناهفصألابغارلا.7 ه07١0ت.دمحم
راد:توريب-.يناهفصألادمحمنبنيسحلابغارلل/نيتداعسلاليصحتونيتأشنلاليصفت

صال077.م988١ها154٠09,«برغلا

فشكمريغ

نبنيسحلا,يناهفصألابغارلا.8 ه7١0ت,دمحم
/ةعيرشلامراكمىلإةعيرذلا دمحمنبنيسحلابغارلل راد:توريب.١ط.يناهفصألا

ص١01م1940ءها١14٠0١«ةيملعلابتكلا

نبنيسحلا,يناهفصألابغارلا.9 ه007ت.دمحم
/ةعيرشلامراكمىلإةعيرذلاباتك دمحمنبنيسحلابغارلل ةساردوقيقحت؛يناهفصألا

ص444.م1941ه١14٠048«ءافولاراد:ةروصنملا."ط.يمجعلاديزيلايبأ

فشكم

-ههاب-



ت0١7ه نبنيسحلا,يناهفصألابغارلا .دمحم .٠
يفتادرفملا /نآرقلابيرغ دمحمنبنيسحلابغارلافيلأت دمحتطبضوقيقحت؛يناهفصألا

٠85ص 5 - ]-١95م[ » ةفرعملاراد:توريب-.ىناليكديس

ه007ت.دمحمنبنيسحلا.يناهفصألابغارلا١.
يفتادرفملا دمحمنبنيسحلابغارلافيلأت/نآرقلابيرغ رشنللهدعأ؛يناهفصألا

ءه1191١]«ةيرصملاولجنألاةبتكم:ةرهاقلا.هللافلخدمحأدمحمعبطلاىلعفرشأو

صم6ه١.[م3

ه07٠0ت.دمحمنبنيسحلا,يناهفصألابغارلا.7
دمحمنبنيسحلابغارلل/ةرقبلاعلاطموةحتافلاريسفتعمريسافتلاعماجةمدقم

ه508١«ةوعدلاراد:تيوكلا.١ط.تاحرفنسحدمحأميدقتوقيقحت؛يناهفصألا

صا548-م4

فشكمريغ
نبنسحلا.يرمرهمارلا. ها"وحنت.نمحرلادبع

هيلعقلعوهققح؛يزمرهمارلانمحرلادبعنبنسحلافينصت/ثيدحلالاثمأباتك

.م1947ها404«ةيفلسلارادلا:عدنهلا]يابموب.يمظعألاديمحلادبعيلعلادبع

1١(مقر؛ةيفلسلارادلاتاعوبطمةلسلس).ص4

نبنسحلا.يرمرهمارلا. ٠ها".وحنت.نمحرلادبع

نبنسحلافيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعةيورملاثيدحلالاثمأباتك نمحرلادبع

؛ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.١ط.مامتحاتفلادبعدمحأهيلعقلع؛يزمرهمارلا

٠صا97م19882ه48١

فشكم

-همهم-



نبميهاربإ.يعبرلا.0 ها77751١وح.نسح

نبدمحمقيقحت؛يعبرلانسحنبميهاربإل/ماكحألاواياضقلاىلعماكحلانيعم
(صا475١٠)جا.م1989هها١٠4«يمالسإلابرغلاراد:توريب.دايعنبمساق

فشكم

ةرجهللةيناثلاةنملانايعأنميدزألاورمعوبأ,ورمعنببيبحنبعيبرلا.7
:[نامع]ىور-.يدزألارمعنببيبحنبعيبرلاورمعوبأمامإلادنسم/حيحصلاعماجلا
صكاوك.[ماوؤم5هل١ز«ةماقتسإلاةبتكم

فشكم

ةرجهللةيناثلاةنملانايعأنميدزألاورمعوبأ,ورمعنببيبحنبعيبرلا.
يبأبيترت؛يدزألارمعنببيبحنبعيبرلاورمعوبأمامإلادنسم/حيحصلاعماجلا

-.يبيهولاهللادبعنبدوعسدادعإسراهفلاهيلي.ينالحجراولاميهاربإنبفسويبوقعي

ص459.م1994ءه١4١١9,طقسمةبتكم:طقسم

فشكم

نبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا. هلا1/7780.دمحأ

قيقحتوةسارد؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/اهبقلعتيامومتاوخلاماكحأ

.م1941ها4037.[باحرلاعباطم:ةرونملاةنيدملا].١ط-.يلئاولادومحنبدمحم

ص”

نبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.5 ها775940,دمحأ
؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/اهبقلعتيامومتاوخلاماكحأباتك

«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.يقيرطلادمحأنبدمحمنبهللادبعقيقحتوةسارد

صام8م1441ه5

-6#مهمه8و



ْ ها1/7150.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا .٠

قيقحتوةسارد؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/اهبقلعتيامومتاوخلاماكحأ

١4١15 :يقيرطلا.م.عرشن:ةرونملاةئيدملا.؟8ط.يقيرطلادمحأنبدمحمنبهللادبع

ْ صا7488-.م1997ه

ها77150.دمحأنبنممحرلادبع.يلبنحلابجرنبا .١

بحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ىلعألاالملاماصتخاثيدححرشيفىلوألارايتخا
ءها105.ىصقألارادةبتكم:تيوكلا.يرسودلاديهفلامساجقيقحت؛يلبنحلا

صا144.م6

فشكم

ها21/7750.دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا .77

:ةرهاقلا.١ط-.يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/جارخلاماكحألجارختسالا

ْ 4؟١اص . م1874,ه1557١«ةيمالسإلاةعبطملا

فشكم

ها/7/540.دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا ."

:لجوزعهللاةبمحنمضتيوهوسدقلاضايرتاحفننمسنألاميسنقاشنتسا
يدجمةساردوقيقحت؛يلبنحلابجرنبجرفلايبأل/تايضتقملا,مزاوللا«تامالعلا

٠٠١ص م1998ءها١١141١,ةباحصلاراد:اطنط.١ط.مساق

هلا7790,دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا .
؛يلبنحلابحجرنبدمحأنبنمحرلادبعل/ملسوهيلعهللاىلصدمحمىفطصملايلاةسيقأ

ءها897«ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.بيطنلادمحأيلعءرباجنسحدمحأقيقحت

صا417ل.م1

فشكم

هاو



ها771940,دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا.0

؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/روشنلاواهلهألاوحأوروبقلالاوهأ

«ةباحصلاةبتكم:اطنط.؟ط:.يقاوملآروصنمنبمامإنبدومحمهللادبعيبأقيقحت

صادماها

ها7/7780.دمحأنبنسمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.7

؛يلبنحلابحرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/روشنلاىلإاهلهألاوحأوروبقلالاوهأ

باتكلاراد:توريب.,ط.يملعلاعبسلافيطللادبعدلامخهيلعقلعوهثيداحأجرح

.م١500ها17١7«يبرعل صا7088

فشكم/ثحبلاةنيع

فهلا/7740“,دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.7

؛يلبتحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/فلخلاملعىلعفلسلاملعلضفنايب

صا.ه١41١5؛ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.يمجعلارصاننبدمحمقيقحت

ها7/7750.دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا.

٠بجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/راوبلارادلامفيرعتلاورانلانمفيوختلا

صا7414بم987١ه١4١57«قيملعلاةبتكملا:توريب.يزاغليمجدمحمقيقحت؛يلبنحلا

هلا7730".دمحأنبنممحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.9

بحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/راوبلارادلاحبفيرعتلاورانلانمفيوحختلا
صا-.م984١بها4١4؛ديشرلاراد:توريب.يصمحلانسحدمحمقيقحت؟يلبنحلا

فها1/740".دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا.

/رصنلاةروسريسفت -.رتعنيدلاءايضنسحقيقحت؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعل
ص195-.م980١ءها505«يمالسإلاثازلاءايحإةرادإ:ةحودلا

-ه511-



هلا1777140.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا١.

نبيربصقيقحت؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ديحوتلاباتك
نمررد).ص794م1958«ه8١4١ءمساقلاراد:ضايرلا.١ط.نيهاشةمالس

١(؛فلسلاباتك

ىا77540.دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا.7
دمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ملكلاعماوجينًائيدحنيسمخحرشيفمكحلاومولعلاعماج
ةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.يلبنحلابحجرنبا

ص168م1957ءها85١داشرإلاو

فىا1/7540.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.7؟
دمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ملكلاعماوجيفًائيدحنيسمحخحرشيفمكحلاومولعلاعماج

دمحمقيقحت؛يلبنحلابحجرنبا :ةرهاقلا.لماكزيزعلادبعميدقت؛رونلاوبأيدمحألا

صاله..م1909ءها1184,مارهألاعباطم

ها1/790".دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.
دمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ملكلاعماوجيفًاثيدحنيسمححرشفمكحلاومولعلاعماج
ةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.يلبنحلابجرنبا ها4.-7(نيمألا

ص(و.6[م198-

ها/7/750",دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.0
دمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ملكلاعماوجيًفاثيدحنيسمخحرشيفمكحلاومولعلاعماج
جال.[م19875ءها١؛407].ةيديعسلاةسسؤملا:ضايرلا-.يلبنحلابجرنبا

هال



ها177750.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا..7

بحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ناعئاجنابئذامثيدححرش[وأ]لاملاوهاجلامذ

«يزوجلانباراد:مامدلا.”ط.ردبلاهللادبعنبردباهيلعقلعوهئيداحأجرخ؛يلبنحلا

ص٠14م1146ها5

فشكمريغ
ها1/1780.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.7

دماحدمحمقيقحت؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/ةلبانحلاتاقبطىلعليذلا

ءها5١ا/7«ةيدمحملاةنسلاةعبطمءدوعسلآزيزعلادبعكلملارمأبعبط:ةرهاقلا.يقف

جا.م1816

ها2111940.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.8

/ةضفلاوبهذلاسانلازنكاذإسوأنبدادشثيدححرش نبنمحرلادبعفيلأت نبدمحأ

وبهطرشن:م.د.١ط.حيرسوبهطيلعوبأهيلعقلعوهققح؛يلبنحلابجر «حيرس

صو.م1194ه1

ها177100,دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.4

مساجيحبصقيقحت؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعل/يذمرتلاللعحرش

صدم.م1915ه195١«فاقوألاةرازو:دادغب.ديمحلادبع

فشكم

ها177140,دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.

بحرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/عرزلاةماخبنمؤملاليثمتثيدححرشيفعفنلاةياغ

باتكلاراد:[ناتسكاب]يشتارك.١ط.نيهاشةمالسنبيربصقيقحت؛يلبنحلا

صا144.م1198هه١4١5«يضيمحلارادةبتكم:ضايرلا؛ةنسلاو

مك#1ل



ها7/7150.دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا١.

يبأقيقحت؛يلبنحلابحرنبدمحأنبنمحرلادبعل/يراخبلاحيحصحرشيفيرابلاحتف
جال.ه4117١؛يزولانباراد:مامدلا.١ط.دمحمنبقراطذاعم

فشكمريغ:

ها1/790".دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا."
ىبحيقيقحت؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعل/فلخلاملعىلعفلسلاملعلضف

ص194م1941ه4.7١:ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.يوازغراتخم

فشكم

ها217790",دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.15"
/يمالسإلاهقفلافدعاوقلا هلمدقوهعجار؛يلبنحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعل

هها91«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.دعسفوءرلادبعهطهيلعقلعو

صأ351.م1517

فشكمريغ
ها7/7150.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.5

:توريب.١ط.يلبنحلابحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/يمالسإلاهقفلافدعاوقلا

ص8615.ه417١؛ةيملعلابتكلاراد

ها7/7750.دمحأنبنمحرلادبع.يلبنحلابجرنبا.0
:تيوكلا-.يلبتحلابجرنبدمحأنبنمحرلادبعل/ةبرغلالهألاحفصوبةبركلافشك

ص1.م1984ها404؛مقرألارادةبتكم

فشكم

ها177790,دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.7
دمحمةيانع؛يلبنحلابحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/اهانعمقيقحتوصالخإلاةملك

صال4.م1931ءه١18١«يمالسإلابتكملا:قشمد.شيواشلاريهز

-همهكع-



ها7740",دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.7
نبدمحأنبنمحرلادبعفينصت/فزاعملاوءانغلاماكحأ:عامسلاةلأسمفعامسألاةهزن

ديلولاقيقحت؛يلبنحلابحجر -.م941١/ها501/«ةبيطراد:ضايرلا.١ط.نمحرلادبع

ص14٠

فشكم

ها77190.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.
مأقيقحت؛يلبنحلابحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفينصت/عامسلاةلأسميفعامسألاةهزن

ءها401؛ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.دادحلادومحمهللادبعيبأفارشإ؛هللادبع

(؟؟بجرنباتافئصم١:؛ءانغلانعءانغتسالا).ص70١.م

فشكم

هلا1717740,.دمحأنبنمحرلادبع,يلبنحلابجرنبا.4
قيقحت؛يلبنحلابحجرنبدمحأنبنمحرلادبعفيلأت/عامسلاةلأسمفعامسألاةهزن

صا141.م1447ءها١51١7؛يقيرطلا.م.عرشن:ضايرلا.١ط.يقيرطلاهللادبع

ه05001١,.يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا.
ةبتكم:ضايرلا.يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمفيلأت/دصتقملاةياهنودهتحملاةيادب

ج١يفج7.[م195-ءه18١-]«ركفلاراد:توريب؛دشرلا

ه05007١,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا١.
ملاسدمحمحيحصتوقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/دصتقملاةياهنودهتجملاةيادب

جا-.م19174١هه798١«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.ليعامسإدمحمنابعش«نسيحم

ه05007١,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا.07
:توريب.١١ط.يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمفيلأت/دصتقملاةياهنودهتحماةيادب

جا.م188١ه404١«ةيملعلابتكلاراد

-مه568-



ه01-١0910,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا.407
هصوصنقثو؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمفيلأت/دصتقملاةياهنودهتحملاةيادب
ءها١14٠١«ليجلاراد:توريب.١ط.دعسفوؤرلادبعهطهثيداحأجروهلوصأققحو

جام8

ه0-١٠090,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا.5
يبأقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمفيلأت/دصتقملاةياهنودهتحملاةيادب

؛ةكم.مامإرسايهثيداحأجرح؛نسحةماسأهلوصأطبض؛يضاقلامزاحءارهزلا

جا.م1996ءه١4١5ءزابلاىفطصمرازنةبتكم:ضايرلا

ه03007١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا0
دشرنبدمحأنبدمحمل/ةجرختسملالئاسميفليلعتلاوهيجوتلاوحرشلاوليصحتلاونايبلا

قيقحت؛؟يبطرقلايبتعلادمحم/ةيبتعلابةفورعملاةعمسألانمةجرختسملاهنمضو.يسلدنألا

-19410:ه1-14048١14.4؛يمالسإلابرغلاراد:توريب.[خآو]يجحدمحم

جا١٠م4

ه05007١,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا.7
قيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/ةلملادئاقعيفةلدألاجهانمنعفشكلا

ص١٠1م958١؛ه184١«ةيبرعلاةعبطملا:ةرهاقلا.نارمعداوحادبعىفطصم

فشكمريغ
ه05001٠١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا.0

«ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/دشرنباتامدقم

جمايفجااها

-ه55-



ه1555١١,.ميظعلادبعنبدمحم,يرذنملاديشرلا.4
-1١14ءه509-هالهبحنألانبدمحمنيدلانئاصيدادغبلالاعنلاةخيشم

راشب«فورعميجانقيقحت؛يرذنملاميظعلادبعنبدمحمنيدلاديشرجيرفخت/م

صا١4.م1918ء.ه9١©«يقارعلايملعلاعمجملا:دادغب.فورعم

/ثحبلاةنيع فشكم

دمحمناوضر,ناوضر.9
م1945ه4051«ةفرعملاراد:توريب.ناوضردمحمناوضراهعضو/يراخبلاسراهف

ص17

لصفنمفاشك

٠١/اه 540 دمحمنبدمحأ,ةعفرلانبا .يراصنألا .٠

-. يراصنألاةعفرلانبدمحمنبدمحأفيلأت/نازيملاولايكملاةفرعمىفنايبتلاوحاضيإلا

198٠م ها 140١ «ىمالسإلاثارتلاءايحاوىملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم

)٠١ ؛ىمالسإلاثازتلانم) . ٠ص

٠ه .ق.ت.يرصبلانارمعنبدمحم.يرصبلاماقرلا .١

هلمدقوهققح؛يرصبلاماقرلابفورعملانارمعنبدمحمل/راذتعالاووفعلاباتك
ةفاقثلاةرادإ«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.حلاصيبأسودقلادبع

)77 ؛يملعلاسلجملا).(صالء5٠)فجا” . 198١م ١اهء 4.١ ءرشنلاو

/ثحبلاةنيع فشكم

نبيلع.ينامرلا..7 ه195".يلعنبىسيع

:ةرهاقلا-.”ط-.ينامرلايلعنبىسيعنبيلعل/نآرقلازاجعإيفلئاسرثالث

١5(؛برعلارئامذ)صال.بم1515ءه1191/«فراعملاراد

-هكال-



هال١ت.ناميلسنبنيسحلانيدلافرش,نايرلانبا.75

قيقحتوةسارد؛نايرلانبناميلسنبنيسحلانيدلافرشل/نآرقلاةلئسأيفنايرلاضورلا

مها4١5ءمكحلاومولعلاةيتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.يفلسلاراصندمحمنبميلحلادبع

(صالهه2ك147)جا"م4

شها5071١.دحاولادبعنبدمحم,دهازلا.

دمحمهلمدقوهققح؛دهازلاباهولادبعنبدمحم/نآرقلابيرغريسفتيفطارصلاةتوقاي

.م7١٠7ها471مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدمل.١ط.يناتسكرنلابوقعينب

صا

فشكم

ه1179ت,يناتكلاهللادبعنبدمحم,يعبرلاربزنبا.0
دنعءاملعلااياصو /توملاروضح هققح؛يناتكلاهللادبعنبدمحميعبرلاربزنبافيلأت

:«توريب؛قشمد.١ط طوونرألارداقلادبعهعجار؛يميخلادمحمحالصهسراهفعضوو

صا45م1985ه401١/«ريثكنباراد

فشكم

فسوي.ييبزلا.75

/ريثألانباللوصألاعماجسراهف ءه٠٠14١«نومأملاراد:قشمد.يبيبزلافسويهعضو

جا.م4

لصفنمفاشك

هشهل374١١.دمحأنبدمحأ,يجرشلايديبرلا.37
-.7ط-.يحرشلايديبزلادمحأنبدمحأل/حيحصلاعماجلاثيداحألحيرصلاديرجتلا

جم١يفج7.م٠198.ه١14٠0١«يبرعلاباتكلاراد:توريب

همم-



هل474١١.دمحأنبدمحأ,يجرشلايديبزلا.4
-.يجرشلايديبزلادمحأنبدمحأل/حيرصلاديرجتلا[ىمسملا]يراخبلاحيحصرصتخم

ريسيتلةيبهذلاةلسلسلا).جم.م994١ءهها١14١5«ةميزحنباراد:ضايرلا.؟ط

(؟؛ةيوبنلاةنسلاظفح

ه١١1-741,يرسلانبميهاربإقاحسإوبأ,:جاجزلا.9

-.يرايبألاميهاربإقيقحت؛جاجزلايرسلانبميهاربإقاحسإيبأل/نآرقلابارعإ

جاك-.م977١ءهه17417١«يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا

نبميهاربإقاحسإوبأ,:جاجزلا. ه١١774١.يرسلا
دمحأقيقحت؛جاجزلايرسلانبميهاربإقاحسإيبأءالمإ/ىنسحلاهللاءامسأريسفت

ص194-.م1978,ها195«نومأملاراد:قشمد.قاقدلافسوي

فشكم

السري.1741-1١١ه نبميهاربإقاحسإوبأ.جاجزلا .١

-. يئارماسلاميهاربإقيقحت؛جاجزلايرسلانبميهاربإقاحسإيبأل/ناسنإلاقلخ
ص74-.م1957ءها781,داشرإلاةعبطم:دادغب

فشكم

ها1١1-00١77.يقابلادبعنبدمحم,يناقرزلا."
نبدمحمفيلأت/ةنسلألاىلعةرهتشملاثيداحألانمريثكنايبفةنسحلادصاقملارصتخم

يبرعلاةيبرتلابتكم:ضايرلا.١ط.غابصلايفطلدمحمقيقحت؛يناقرزلايقابلادبع

صالالا.م١158اها1.١؛جيلخلالودل

فالا/7407رصداهبنبدمحمنيدلاردب.يشكرزلا./"
؛يشكرزلارداهبنبدمحمنيدلاردبل/ةباحصلاىلعةشئاعهتكردتساامداريإلةباحإلا

صا484-.م٠198ءها5401١؛يمالسإلابتكملا:قشمد

فشكم

ه5



هالا/ا760رداهبنبدمحمنيدلاردب.يشكرزلا.5

يبأقيقحت؛يشكرزلارداهبنبدمحمنيدلاردبفيلأت/دجاسملاماكحأبدجاسلامالعإ

ص(44/8.ه١591؛فاقوألاوةيمالسإلانوؤشلاةرازو:يظوبأ:يغارملاىفطصمافولا

فشكم

ها//؟750شداهبنبدمحمنيدلاردب.يشكرزلا.0
يبأراتسلادبعهررح؛يشكرزلارداهبنبدمحمنيدلاردبل/هقفلالوصأيفطيحملارحبلا

«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:تيوكلا.7ط.يناعلارداقلادبعهعجار؛ةدغ

جا.م1195ه7

فشكم

نبدمحمنيدلاردب,.يشكرزلا.5 هالا/؟750شاهب

ءاملعنمةنحلهثيداحأجروهققح؛يشكرزلارداهبنبدمحمنيدلاردبل/طيحملارحبلا

ج8-.م1994ه١4١4«يناخلاراد:ضايرلا؛يبتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.رهزألا

فشكمريغ
نبدمحمنيدلاردب,.يشكرزلا. هال/؟1/50رشداهب
لضفلاوبأدمحمقيقحت؛يشكرزلارداهبنبدمحمنيدلاردب/نآرقلامولعيفناهربلا

ج4-.م٠198ءهها١4٠٠«ركفلاراد:ةرهاقلا.ةررحموةحقنم؛ط.ميهاربإ

/ثحبلاةنيع فشكم
هالا/؟144رداهبنبدمحمنيدلاردب.يشكرزلا.6

نيدلاردبل/لبتحنبدمحأمامإلابهذمىلعهقفلايفيقرخلارصتخمىلعيشكرزلاحرش

-.؟ط.نيربجلاهللادبعنبنمحرلادبعنبهللادبعجيرختوقيقحت؛يشكرزلارداهبنبدمحم

جمال.م1997ءه١4١14«ىهنلايلوأراد:توربب

هل49-157,يسفربلادمحمنبدمحأنبدمحأ,قورز.4
-.ميشخيمهفىلعقيقحت؛قورزيسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأل/ةناعإلاباتك

صا١٠0٠.م918١ءها1.0٠١«باتكللةيبرعلااردلا:سنوت

مالو



دمحمنبدمحأنبدمحأ,قورز٠. هل157-3193.يسنربلا

:ةرهاقلا.راجنلادمحمقيقحت؛قورزيسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأل/فوصتلادعاوق

صا14٠١-.م958١,ها١+89؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم

فشكمريغ
هل1199".يسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأ,قورز١.
:قشمد-.يبوقعيلاميهربإقيقحت؛قورزيسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأل/فوصتلادعاوق

ص8١١م1978ها«حالملاةعبطم

هل117-19.يسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأ,قورز.7
طبض؛قورزيسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأل/ةيفاعلابهللاهصمنملةيفاكلاةحيصنلا

ةبتكم:ضايرلا.١ط.كرابمخيشلالآدمحمنبسيقهيلعقلعوهثيداحأجرخوهصوصن
صا.م1997ه١4١8«لالظلاةبتكم:ءاسحالا.يعفاشلاماسإل

ها١4ت,هللادبعنبميحرلادبع,يناريرزلا.7
قيقحت؟يناريرزلاهللادبعنبميحرلادبعفيلأت/لئاسملانيبقرفلايفلئالدلاحاضيإ

ثارتلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.ليبسلاهللادبعنبدمحمنبرمعةساردو

نم).ج1.م1194ءها١14١4,يمالسإلا (5/؛يمالسإلاثارتلا

فشكمريغ
ينويسبديعسلادمحمرجاهوبأ,لولغز.5

رجاهوبأدادعإ/ينالقسعلارجحنبنيدلاباهشلةباحصلازييمتيفةباصإلاسراهف
ص+415-.م985١ه1405١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.لولغزينويسبديعسلادمحم

لصفنمفاشك(/ثحبلاةنيع
ينويسبديعسلادمحمرجاهوبأ,لولغز.0

«مالعأ«راثآ«ةيوبنثيداحأ:يناهيصألاميعنيبأهللادبعنبدمحألءايلوألاةيلحسراهف

«ةيملعلابتكلاراد:توريب.لولغزينويسبديعسلادمحمرحاهوسبأاهدعأ/راعشأ

بم1986ها5 صا11415

-مهالإ-



ينويسبديعسلادمحمرجاهوبأ,لولغز.7
راد:توريب.١ط.لولغزينويسبديعسلادمحمرجاهوبأدادعإ/هحامنباننسسراهف

صا8414.م1941ءها401١/ءزابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلا

لصفنمفاشك

ينويسبديعسلادمحمرجاهوبأ,لولغز.
عمجمباتكسراهف ينويسبديعسلادمحمرحاهوبأاهدعأ/يمئيهللدئاوفلاعبنودئاوزلا

جا”.م1985ءه51١/«ةيملعلابتكلاراد:توريب.لولغز

ص٠45.م986١ه١40٠8«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ذط

فاشك/ثحبلاةنيع لصفنم

ينويسبديعسلادمحمرجاهوبأ,لولغز.8
نبسيردإنبدمحممتاحيبأنبدمحميبأخيشلاظفاحلامامإللليدعتلاوحرحجللاسرهف

:توريب.لولغزينويسبديعسلادمحمرحاهوبأدادعإ/يزارلايلظنحلايميمتلارذنملا

صده9*5.م944١«ةيملعلابتكلاراد

لصفنمفاشك

ه4171-31771.دمحمنبايركز.يراصنألاايركز.

قيقحت؛يراصنألادمحمنبايركزل/يقهيبللبادآلاباتكرصتخم:برألاغيلبتيفبدألا
صالا/1.م1991ه١4١17«ناقرفلاراد:نامع.؟ط.باوبلانيسحيلع

ه471-0771.دمحمنبايركز.يراصنألاايركز١.
:توريب.؟ط.يراصنألادمحمنبايركزل/مالسإلاخيشىواتفعمجيمامتهالاومالعإلا

ص103م1984ها4.8ءبتكلاملاع

-ما/إ9-



هئ411-111دمحمنبايركز,يراصنألاايركز.5
يبحمئرقملاةعجارم؛يراصنألادمحمنبايركزل/ديوجتلاملعيفةيرزجلاةمدقملاحرش

:توريب؛يلازغلاةبتكم:قشمد.؟ط.غابصثايغدمحمهيلعقلع؛يدركلانيدلا

لهانمةسسؤم صا١5٠م٠199ءهه١14١١«نافرعلا

ه471-131771دمحمنبايركز.يراصنألاايركز.7
هققحوهلمدق؛يراصنألادمحمنبايركزفيلأت/نآرقلايفسبتليامفشكبنمحرلاحتف

ءها4014١«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.نينسحدمحأدمحمعيمسلادبعهيلعقلعو

صالء.9م4

ه471-117دمحمنبايركز,يراصنألاايركز.5

دمحمنبايركزفيلأت/نآرقلايفسبتليامفشكبنمحرلاحتف قلعوهققح؛يراصنألا

لصا148-.م1986بها405«ينوباصلاةبتكم:م.د.؟ط.ينوباصلايلعدمحمهيلع

(يمالسإلاثارتلارئاعخذنم)

هن4171-11دمحمنبايركز,يراصنألاايركز.0

ءاهبقيقحت؛يراصنألادمحمنبايركزفيلأت/نآرقلايفسبتليامفشكبنمحرلاحتف
]«يعماجلاباتكلاراد:ةرهاقلا-.يلغرفدبعمىلعهعجاروهلمدق؛دمحمدوجوملادبعنيدلا

ص14349-.[مم1940ه4

ه4171-011دمحمنبايركز,يراصنألاايركز.71
ديسلاقيقحت؛يراصنألادمحمنبايركزفيلأت/نآرقلايفسبتليامفشكبنمحرلاحتف

.١ط.حياسلادمحأ:يليمجلا ص*[94-.م1199ءه١57١ءرشنللباتكلازكرم:ةرهاقلا

تفرج



ه1"47-4177دمحمنبايركز.يراصنألاايركز.7

قيقحت؛يراصنألادمحمنبايركزل/ضئارفلاملعيف:ةيافكلاريرحتىلإةيادهلاةياهن
ءها8٠١«ةعرزخنباراد:ضايرلا.١ط.قازرلادبعنسحدمحأقازرلادبعةساردو

جام5848

فشكم

ه571-018,رمعنبدومحم,يرشخمزلا.4

هلمدق؛يرشخمزلارمعنبدومحمل/بطخلاوظعاوملايفبهذلاقاوطأ
ص115.م1986ها105«ءابفلأراد:توريب.١ط.ةرارشفيطللادبع

فشكمريغ
نبدومحم,.يرشخمزلا.8 ه5471-018.رمع

فسويةيانع؛يرشخمزلارمعنبدومحمفيلأت/بطخلاوظعاوملافبهذلاقاوطأ

ص8١3م19478هها146١ه,ةيدومحملاةبتكملا:ةرهاقلا.ريسألا

نبدومحم,يرشخمزلا٠ ه471-078,رمع

دمحم؛يواجبلادمحميلعقيقحت؛يرشخمزلارمعنبدومحم/ثيدحلابيرغيفقئافلا
جا"-م1548هه1١1١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.ميهاربإلضفلايبأ

فشكم

نبدومحم.يرشخمْزلا٠١ ه571-018,رمع

رمعنبدومحمل/ليوأتلاهوجويفليواقألانويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا

/فاشكلاثيداحأجيرختيفيفاشلايفاكلاهيلي.دمحأئسححيحصت؛يرشخزلا

ج4-.م145١ه158١«ةماقتسالاةعبطم:ةرهاقلا.ينالقسعلارجحنبدمحأل

نبدومحم,يرشخمزلا"٠0 ه571018,رمع

رمعنبدومحم/ليوأتلاهوجوفليواقألانويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا

رجحنبدمحأل/فاشكلاثيداحأجيرختيفيفاشلايناكلاهيلي.يرشخمزلا

ج7-.[م91١1-]«ةفرعملاراد:توريب-.ينالقسعلا

-ما/ع



نبدومحم.يرشخمزلا."٠٠ ه5571-0178,رمع

هعم.يرشخمزلارمعنبدومحمل/ليوأتلاهوجويفليواقألانويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا
نمفاشكلاهنمضتاميففاصنإلاباتكو.يناجرحلايلعنبدمحمنبيلعفيرشلاةيشاح

دهاوشلاىلعتايآلاليزنتهرخآو.يكلاملايردنكسإلادمحمنبدمحأنيدلارصانللازتعإلا

ج4-.م1511,ه79١/ءركفلاراد:توريب.١ط.يدنفأنيدلابحنتايبألانم

ت101١"ه نبدحاولادبع.يناكلمرلا ,ميركلادبع ٠-5

قيقحت؛يناكلمزلاميركلادبعنبدحاولادبعفيلأت/نآرقلازاجعإنعفشاكلاناهربلا

-.م1914هها1914١«فاقوألاناويدةسائر:دادغب.١ط.بولطمدمحأ«يثيدحلاةجيدخ

(9؛يمالسإلاثارتلاءايحإءفاقوألاناويدةسائر«ةيقارعلاةيروهمجلا)ص[

فشكم

ه195ت,يسلدنألاهللادبعنبدمحم.نينمزيبأنبا0
جيرختوقيقحت؛يسلدنألاهللادبعنبدمحمنينمزيبأنبال/ةنسلالوصأجيرحختبةنحلاضاير

.ه١141١6«ةيرثألاءابرغلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.يراحبلانيسحنبدمحمنبهللادبعقيلعتو

نبدمحأنبدومحم,يناجرلا0 ه0177707نايتخي
ةسسؤم:توريب-.؟ط-.يناحنزلارايتخمنبدمحأنبدومحم/لوصألاىلععورفلاجيرخت

صو317.م19178.ها11395,هلاسرلا

فشكم

ميهاربإنيسح,نارهز.٠7
ةعنص/ّيسبلايميمتلامتاحيبأنبدمحأنبنابحنبدمحمظفاحلامامإللتاقثلاسراهفعماج

جا١٠م588١ها1484١ءةفاقثلابتكلاراد:توريب.١ط-.نارهزميهاربإنيسح

/ثحبلاةنيع |صفنمفاشك



ها؟5ت,ملسمنبدمحمباهشنبا,يرهزلا

ركفلاراد:قشمد-.راكزليهسقيقحت؛يرهزلاملسمنبدمحمباهشنبال/ةيوبنلايزاغملا

ص199.م1980مه.

فشكم

ديزيبأنبا.--5 نبهللادبع,يناوريقلا ه7-١٠181.نمحرلادبع
نباةلاسرحرش:ينادلارمشلا يناوريقلانمحرلادبعنبهللادبعديزيبأنبال/يناوريقلاديزيبأ

صال-.[م91١/-]:يدمحملايناجتلا:سنوت-.

7٠١-181ه ديزيبأنبا نبهللادبع,يناوريقلا ,نمحرلادبع ٠٠
-.يناوريقلاديزيبأنبنمحرلادبعنبهللادبعل/خيراتلاويزاغملاوبادآلاونئنسلاىفعماجلا

/١1(؛يمالسإلاانثارتنم).صال45ه.م987١ءه١5٠.7«هلاسرلاةسسؤم:توريب

فشكمريغ
7٠١-1811ه ديزيبأنبا نبهللادبع,يناوربقلا ,نمحرلادبع ٠١

بيرغحرشيفةلاقملاررغهعم.يناوريقلاديزيبأنبنمحرلادبعنبهللادبعل/ةيهقفلاةلاسرلا
«يمالسإلابرغلاراد:توريب.نافحألايبأدمحمءومحيداحملاقيقحت؛يوارغملل/ةلاسرلا

ضصالالاا.م1985ه7١

ها7ت.دمحمنبفسوينبهللادبع,يعليزلا١.
نبفسوينبهللادبعفيلأت/يرشخمزللفاشكلاريسفتيفةعقاولاراثآلاوثيداحألاجيرخت

هبىنتعأ؛يعليزلادمحم دهفنبناطلس نبهللادبعميدقت؛يشيبطلا -.١ط.دعسلانمحرلادبع

ج4.م1997ه١4١54«ةعيزخنباراد:ضايرلا

ها7تدمحمنبفسوينبهللادبع,يعليزلا.٠١
ةمهملاةسيفنلاهتيشاحعم.يعليزلادمحمنبفسوينبهللادبعل/ةيادهلاثيداحألةيارلابصن

جيرختيفيعملألاةيغب لصأحيحصتو؛يعليزلا سلجملاةرادإنمةغلابةيانعبةخسنلا -.يملعلا

ج4-.م1917هه1197«يمالسإلابتكملا:توريب.؟ط

-هال5-



هات.سنوينبنجحمنبيلعنبنامثع.يعليزلا.١5
-.7ط.يعليزلاسنوينبنجحمنبيلعنبنامثعفيلأت/قئاقدلازنكحرش:قئاقحلانييبت

جا.اها-1١1«ةفرعملاراد:توربب

ها47تسنوينبنجحمنبيلعنبنامثع,يعليزلا.6

سنوينبنجحنبيلعنبنامثعفيلأت/قئاقدلازنكحرش:قئاقحلانييبت هشماهب.يعليزلا
دمحأنبهللادبعتاكربلايبأل"قئاقدلازنك"باتكلحرشيبلشلاخيشلامامإلاةيشاح

ج/-.م٠99١.ه141١«ةفرعملاراد:توريب.؟ط.يفسنلانيدلاظفاحبفورعملا

10504١ه نبطبس نبفسوي.يزوجلا ,يلغرف .٠١7

رصانلايلعلارصانقيقحت؛يزوجلانبيلغزقنبفسويطبسل/فالخلاراثآيبفاصنإلاراثيإ
.١ط.يفيلخل .م1941ها4.48«مالسلاراد:ةرهاقلا صو

١ئله 1/07 نبطبس نبميهاربإ.يمجعلا .دمحم .٠١

قيقحت؛يمجعلانبطبسدمحمنبميهاربإفينصت/"ملسمحيحص"تامهبمع.ملعملاهيبنت

ءه١4١15«يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط.ناملسلآنسحنبروهشمةديبعيبأقيلعتو
.م4 صاله

يلعنبهللادبع,طايخلاطبس.« ه575041,يدادغبلا
قيقحتوةسارد؛طايخلاطبسيدادغبلايلعنبهللادبعفيلأت/رشعلاتاءارقلايفرايقخالا

ج7م1995ه4137١«ن.د:ضايرلا ربسلارصاننبزيزعلادبع
فشكم

هالا/١/71,يلعنبباهولادبعنيدلاجات,.يكبسلا.4
دمحمنيدلاسمشلالحلهحرشعم.يكبسلايلعنبباهولادبعنيدلاجاتل/عماوجلاعمج

صاه5-م١0-89١.:ه1-2.١17.94ةيريخلاةعبطملا:ةرهاقلا.ىلحملادمحأنب

-هاباب-



هالا/١/١7.يلعنبباهولادبعنيدلاجات.يكبسلا٠..

هيلي.يكبسلايلعنبباهولادبعنيدلاجاتل/نيحروملايفةدعاقوليدعتلاوحرجلافةدعاق

حرجلايفهلوقدمتعينمركذهيلي.يواخسلانمحرلادبعنبدمحم/لاحرلايفنوملكتملا
:توريب-."ط.ةدغوبأحاتفلادبعاهققح؛يبهذلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/ليدعتلاو

صالا/5بم٠198ه١40١؛ةضهنلاةبتكم:بلح؛ةيمالسإلاتاعوبطملابتكم

فشكم

هالا/11/17.يلعنبباهولادبعنيدلاجات.يكبسلا.١١

نديل.نامرهومدوادةيانع؛يكبسلايلعنبباهولادبعنيدلاجاتل/مقنلاديبمومعنلاديعم

صا745.م19082ه1174١«ليربةسسؤم:[ادنلوه]

14١-01اه ,يفاكلادبعنبيلعنيدلايفت.يكبسلا .١"

جرحخوهققح«يكبسلائاكلادبعنبيلعنيدلايقتفيلأت/ملقلاعفرثيدحنممكحلازاربإ

-.م997١ه4151١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.ةفيلخدمحميناليكهئيداحأ

ص60٠

نبيلعنيدلايفت.يكبسلا.0" ها18-01؟.يفاكلادبع

يقتفيلأت/يواضيبلايضاقلللوصألاملعىلإلوصولاجاهنمىلعجاهنملاحرشيفجاهبإلا
ةبتكم:ةرهاقلا١.ط.ليعامسإدمحمنابعشقيلعتوعيمجت؛يكبسلايئاكلادبعنبيلعنيدلا

جال.م1947-194)هها4.9١-14.7«ةيرهزألاتايلكلا

ها14-١01؟,يفاكلادبعنبيلعنيدلايفت.يكبسلا.-

يفتفيلأت/يواضيبلايضاقلللوصألاملعىلإلوصولاجاهنمىلعجاهنملاحرشفجاهبإلا
:توريب.١ط.ءاملعلانمةعامجهححصوهشماوهبتك؛يكبسلايفاكلادبعنبىلعنيدلا

جا".م1984ه4.5١,ةيملعلابتكلاراد

-ها/م



هالوكت47.يفاكلادبعنبيلعنيدلايفت.يكبسلا.0

ةعبطم:ةرهاقلا-.يكبسلايفاكلادبعنبيلعنيدلايقتفيلأت/رانلاوةنجلاءاقببرابتعالا

ص135-.م941١ه١4.١8ءديدجلارجفلا

نبدمحم,يدنواجسلا.5 ه"١٠وحنت.دمحم

دمحمنبدمحم/فوقولاللع -.يديبعلادمحمنبهللادبعنبدمحمقيقحتوةسارد؛يدنواجسلا

.١ط .م994١هه١4١١8,دشرلاةبتكم:ضايرلا جا"

فشكمريغ
ه١تزنيزعنبدمحمركبوبأ,يناتسجسلا..7

حيحصت؛يناتسجسلازيزعنبدمحمركبيبأل/زيزعلانآرقلابيرغريسفتْفبولقلاةهزن
صالا97.م915١2ه055١+1,ةينامحرلاةعبطملا:ةرهاقلا.ينانعلاىفطصم

فشكمريغ
ه١7تزنيزعنبدمحمركبوبأ.يناتسجسلا.4

قيقحت؛يناتسجسلازيزعنبدمحمركبيبأل/زيزعلانآرقلابيرغريسفتيفبولقلاةهزن

صا14.م١197ءهها١19١؛يدنجلاةبتكم:ةرهاقلا.يواحمقيواصلادمحم

ه١؟١تزيزعنبدمحمركبوبأ.يناتسجسلا.4

؛يناتسجسلازيزعنبدمحمركبيبأل/زيزعلانآرقلابيرغريسفتيفبولقلاةهزن
ص57٠.م1947ها507«يبرعلادئارلاراد:توريب.ينانعلاىفطصمحيحصت

ه١17تنيزعنبدمحمركبوبأ,يناتسجسلا٠..

يبأةياور؛يناتسجسلازيزعنبدمحمركبيبأل/زيزعلانآرقلابيرغريسفتيفبولقلاةهزن

يلشعرملانمحرلادبعفسويقيلعتوقيقحت؛ئرقملايدادغبلانونسحنبنيسحلانبهللادبعدمحأ
صالءملم1919:عه0١«ةفرعملاراد:توريب.١ط-.

فشكم

-ما/84-



ه001.دمحمنبيلع.يواخسلا٠١.

.١ط.باوبلانيسحيلعقيقحت؛يواخسلادمحمنبيلعل/ءارقإلالامكوءارقلالامج

جا.م940١ها1.١8«ثاّرلاةبتكم:ةكم

فشكم

ه0015.دمحمنبيلع.يواخسلا.".٠

:قشمد-.يلادلادمحأدمحمقيقحت؛يواحسلادمحمنبيلعل/ةدافإلاريفسوةداعسلارفس

ةغللاعمجم جال.م1947ءها407«ةيبرعلا

فشكمريغ
ه07١,:نمحرلادبعنبدمحم,يواخسلا.*

نبدمحمفيلأت/ةيوبنلاثيداحألانمهنعيواحخسلالثساميفةيضرملاةبوحألا نمحرلادبع

ءها١14١4«ةيارلاراد:ضايرلا.١ط.ميهاربإدمحمقاحسإدمحمقيقحت؛يواحسلا

جال.[م1981]

فشكم

نبدمحم.يواخسلا٠ع ها487١.نمحرلادبع

قيلعتوقيقحت؛يواخسلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/دعولابءافولايفدعسلاسامتلا

.م1951ه١41١/8؛ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.سيمخلادحاولادبعنبهللدبع

ص1٠

فشكم

هذ١747١.نمحرلادبعنبدمحم,يواخسلا.0

زيزعلادبعقيقحت؛يواحسلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/يئاسنلامتيفئيمتملابغارلاةيغب

.١ط.فيطللادبعلاميهاربإدمحمنبا ص9٠١.م1497ءها4١4«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا

ه4١31-1؟١.نمحرلادبعنبدمحم,يواخسلا.٠ك

قيقحت؛يواخسلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/ةاورلاوءاملعلاةيغب[وأ]رصإلاعفرىلعليذلا

م1955ه17417/«ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلا:ةرهاقلا-.حيبصدومحمدمحمولالهةدوج

ص8

فشكم

-هريوا



87١-1١7ه نبدمحم,يواخسلا ,نمحرلادبع ٠7
ةنيدملا."ط.يواحسلانمحرلادبعنبدمحم/عيفشلابيبحلاىلعةالصلافعيدبلالوقلا

صالالا.ما891/ا/ءها91١/؛ةيملعلاةبتكملا:ةرونملا

نبدمحم.يواخسلا.4 ه47١3-١7,نمحرلادبع

؛يواخسلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/يوونلاءايلوألابطقةمجرتيفيورلابذعلالهنملا

ءه١14٠09:؛ثارلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.يوارطخلادمحمهيشاوحقلعوهققح

صا08-.م8

نبدحاولادبع,يقلاملادادسلايبأنبا5 ها8١ت.دمحم

يبألريسيتلاباتكاهيلعلمتشاتالفقملحوتالكشمحرشيفريمنلابذعلاوريثنلاردلا
ةسارد؛يقلاملادادسلايبأنبدمحمنبدحاولادبعفيلأت/ينادلاديعسنبنامثعورمع

ج4 م0٠1494١ه١١41١ةقثلاراد:ةكم.ئرقملادمحأهللادبعدمحأقيقحتو

نبليعامسإرسكلاىدسلا.- هلا١.ت,نمحرلادبع

دمحمةساردوقيثوتوعمج؛ريبكلاىدسلانمحرلادبعنبليعامسإل/ريبكلاىدسلاريسفت

.١ط.فسوياطع ءهها44١«ءاقولاراد:ةروصنملا صدا4.م1997

فشكمريغ
ه"09541.ركبيبأنبدومحم.يومرألاجارسلا٠١.

قيقحتوةسارد؛يومرألاركبيبأنبدومحمنيدلاجارسفيلأت/لوصحملانمليصحتلا
جا-.م1188؛ه١4٠09«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط-.دينزوبأيلعديمحلادبع

نبدمحم,يفقثلاجارسلا٠7 ه77-١110,قاحسإ

نبنسحو؛يريهزلالابشألايبأقيقحت؛يفقثلاجارسلاقاحسإنبدمحمفينصت/ةتوتيبلا

صا41.م941١ها4١8«ثارتللنايرلاراد:ةرهاقلا.١ط-.ةودنملانبنيمأ

-ه88-



ه١ت,لهسيبأنبدمحأنبدمحم.يسخرسلا.0"
افولايبأهلوصأققح؛يسخرسلالهسيبأنبدمحأنبدمحمل/يسحرسلالوصأ

«فراعملاةبتكم:ضايرلا؛ةينامثعلافراعملاءايحإةنجل:[دنملا]نكدلادابارديح.يناغفألا

جاد.م1907هالاال

١/ئ:ه ت.لهسيبأنبدمحأنبدمحم.يسخرسلا .٠5
هيلي.لهسيبأنبدمحأنبدمحميسحرسلاحرش؛ينابيشلانسحلانبدمحم/بسكلاباتك

؛يقشمدلاينارحلاةيميتنبدمحأل/ةيلاملاتالماعملايفامهدعاوقضعبومارحلاولالحلاةلاسر

ءها48١14١«ةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:بلح.١ط.ةدغيبأحاتفلادبعامهبىنتعا

صالل4.ما

فشكم

هئ/١ت.لهسيبأنبدمحأنبدمحم.يسخرسلا.-0

لهسيبأنبدمحأنبدمحمل/طوسبملاباتك ءه١14٠١«ةفرعملاراد:توريب.يسحرسلا

جماوفجل..ماإا8

1١14-17١ه .عينمنبدعسنبدمحم,دعسنبا .٠7
ةفيرشلاةريسلايفيدقاولابتاكعينمنبدعسنبدمحمفينصت/ريبكلاتاقبطلاباتك

-١774«ليربةعبطم:عادنلوه]نديل.[خآو]خونمنيجوأهحيحصتبىنع؛ةيوبنلا

جكم1904-19168هال

فشكم

174-17١ه ,عينمنبدعسنبدمحم.دعسنبا ٠7
ج8م1954فهاءرداصراد:توريب.عينمنبدعسنبدمحمفيلأت/ىربكلاتاقبطلا

/ثحبلاةنيع فشكم

-م8ا!آ



هلا2١114,عينمنبدعسنبدمحم.دعسنبا٠

فصتتنمىلإةثلاثلاةقبطلاعبرنم:ةنيدملالهأيعباتلممتملامسقلا:دعسنبالىربكلاتاقبطلا

ةنيدملا.5ط.روصنمدمحمدايزقيقحتوةسارد؛عينمنبدعسنبدمحم/ةسداسلاةقبطلا

صدأ.م1941ءها4.08,مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملا

ه١١11-174.عينمنبدعسنبدمحم.دعسنبا.-9
قيقحتوةسارد؛عينمنبدعسنبدمحمفيلأت/ةباحصلانمةسماخلاةقبطلا:ىربكلاتاقبطلا

.جام991١ءها4١14١«قيدصلاةبتكم:فئاطلا.١ط.يملسلالماصنبدمحم

(دمسقلا؛دعسنباتاقبطنمصقانلاةلسلس)

فشكم

ه١٠٠تركبيبأنبدمحمنبدمحم.يدعسلا.

قيقحت؛يدعسلاركبيبأنبدمحمنبدمحم/لبنحنبدمحممامإلابقانميفلصحملارهوجلا

.م1441ه401١,رشنلاوةعابطللرجه:ةرهاقلا.١ط.يكرتلانسحمادبعنبهللادبع

صال3504

دمحمنبدمحم,دوعسلاوبأ٠0١ ه191011,ييلكسإلا

دمحمدوعسلايبأل/ميركلانآرقلاايازمىلإميلسلالقعلاداشرإ[ىمسملا]دوعسلايبأريسفت
جميفج9-.[م57١-]«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب-.يبيلكسالادمحمنبا

ه191011,ييلكسإلادمحمنبدمحم,دوعسلاوبأ.٠07
[م917١/-]«فحصملاراد:ةرهاقلا-.ييلكسالادمحمنبدمحمدوعسلايبأل/دوعسلايبأريسفت

جا-

فشكمريغ

-هما#



هث/1411.ييلكسإلادمحمنبدمحم,دوعسلاوبأ.٠07

دوعسلايبأفيلأت/ميركلانآرقلاايازمىلإميلسلالقعلاداشرإ[ىمسملا]دوعسلايبأريسفت
41.م1514ءها١5١8«يبرعلاثازنلاءايحإراد:توريب.غط.يبيلكسالادمحمنبدمحم

جم4يفج

,ملاسنبدمحأنبدمحم,ينيرافسلا5 ها5١١148-1
هيلعفرشأ؛ئيرافسلاملاسنبدمحأنبدمحم/رافسألاديسثيدححرشفراكفألاجئاتن

؛يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط.ليحدلاميهاربإنبزيزعلادبع«نادبهلاناملسنبزيزعلادبع

١(؛ةينيرافسلارافسألاوتافلؤملاةلسلس).ص1..م445١ه7

ها1١-5١١84,ملاسنبدمحأنبدمحم,ينيرافسلا.-0
دمحأنبدمحمفيلأت/دمحأمامإلادسمتايثالثحرشلدعسمانيعةرقودمكملاردصتاثفن

ملاسنبا جام1970ها8٠١«يمالسإلابتكملا:قشمد.شيواشريهزقيقحت؛يرافسلا

,يرونلادمحمنبيلع.يسقفافسلا7 ها07١8-1١١1
دمحمنبيلعل/...باتكلمهتوالتلاحأطخلانممهلعقيامعنيلهاجلاداشرإونيلفاغلاهيبنت

صا4.م985١ه41١/«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلايقافسلايرونلا

نبسابع.يكسكسلا.007 ه14771١1نسوصنم
ماسيقيقحت؛يكسكسلاروصنمنبسابعلضفلايبأل/نايدألالهأدئاقعةفرعميفناهربلا

ص8١1.م1588ءها405١«رانملاةبتكم:ءاقرزلا.١ط.شومعلاةمالسيلع

فشكم

ه101-175,مالسنبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا
-.١ط-.ديزملادهفنبدمحمنبحلاصةساردوقيقحت؛مالسنبمساقلاديبعيبأل/روهطلا

صال19-.م1997ها4١4«ديزملا.م.صرشن:ةرهاقلا

فشكم

-ه8ع-



ه1015١1,مالسنبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا.
-.ناملسدومحمنسحروهشمهئيداحأجرخوهققح؛مالسنبمساقلاديبعيبأل/روهطلا

ص16515.م1934هها4١85«ةباحصلاةبتكم:ةدج.١ط

فشكمريغ
نبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا ه101175,مالس

نكدلادابارديح-.نيدلاميظعدمحمحيحصت؛مالسنبمساقلاديبعيبأل/ثيدحلابيرغ

جال.م1956ءها184١«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنهلا]

نبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا1 ه101-172,مالس

؛سابعنبانعةياور؛مالسنبمساقلاديبعيبأل/ميركلانآرقلايفةدراولالئابقلاتاغل
ص175م1988مه405١«تيوكلاةعماج:تيوكلا.بلطديسلاديمحلادبعقيقحتقيلعت

فشكم

ت٠١غه ةبهمساقلاوبأ,ةمالسنبا ,ةمالسنبهللا ٠

دمحمءشيواشلاريهزقيقحت؛ةمالسنبهللاةبهمساقلايبأل/نآرقلافخوسنملاوخسانلا

صال16.م1984ءه١15٠04«يمالسإلابتكملا:توريب؛قشمد.ناعنك

يدمح,يفلسلا..7
نملبنحنبدمحأمامإلادنسميفامىلإراتحملادشرم يدمحل/راثآلاوثيداحألا

جاه«ةيميتنباةبتكم:تيوكلا.ا١ط-.يفلسلا

لصفنمفاشك

ت؟١غه .دمحمنبنيسحلانبدمحم.يملسلا .١5

يحانطلادومحمقيقحت؛يملسلادمحمنبنيسحلانبدمحم/تايفوصلاتادبعتملاةوسنلاركذ

صااله.م1197ءها4١4«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط

-ه86-



خأوام..دمحم.ةرامس.0

ملاع:توريب.١ط.[خآو]ةرامسدمحمدادعإ/يراخبلاحيحصراثآوثيداحأسرهف

جا".م1189ها14٠09«بتكلا

لصفنمفاشك

نبدمحم,نامسلا.1 هلا145ت,ميركلادبع

ةعبطم:ةرهاقلا.نامسلاميركلادبعدمحم/ةيدمحملاةقيرطلاكولسةيفيكيفةيهلإلاتاحفنلا

صال".م1908ه1«ديؤملاوبادآلا

فشكمريغ
نبدمحأ,يدنقرمسلا٠7 ه0:ت.ينيسحلادمحم

-.يثيدحلامساجدمحمقيقحت؛يدنقرمسلائييسحلادمحمنبدمحأفيلأت/ةاضقلاموسرباتك

١١(؛ثارتلابتكةلسلس).صا785.م986١بها4.5«,مالعألاوةفاقثلاةرازو:دادغب

فشكم

نبدمحأنبنامثع,يدنقرمسلا4 ه40١ت.دمحم
نبدمحمنبدمحأنبنامثعورمعيبأثيدحنميلاوعلاناسحلاةاقتنملادئاوفلانمهيفءزجلا

يلعنبدمحمرهاطيبأةياور/هخويشنع(ها45)ةنسىفوتملايدنقرمسلانوراه
«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.ديبعنبميركلادبعنبدمحمقيقحتوةسارد؛يرابنألا

ها (يمالسإلاثازتلانم).ص764.م50.0.0-1919494

فشكمريغ
ه010477,حتفلايبأملاعلانيدلاءالع,يدنقرمسلا..89
دمحمقيلعتوقيقحت؛يدنقرمسلاحتفلايبأملاعلانيدلاءالعفينصت/لوصألايفرظنلالذب

.١ط.ربلادبعيكز رادةبتكم:ةرهاقلا .م1997ءها١4١7«ثارتلا صالالال

ه010-577.حتفلايبأملاعلانيدلاءالع,يدنقرمسلا..
قلعوهققح؛يدنقرمسلاحتفلايبأملاعلانيدلاءالعفينصت/فالسألانيبفالخلاةقيرط

ه١141١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.دوجوملادبعدمحألداعءضوعمدمحمهيلع

صد144م05

فشكمريغ

-همجب5-

 



ه019.دمحأيبأنبدمحأنبدمحم.يدنقرمسلا١.

؛ريلادبعيكزدمحمقيقحت؛يدنقرمسلادمحأيبأنبدمحأنبدمحمفينصت/ءاهقفلاةفحت

جا.م1508ها1/ا/ربلادبعيكزدمحم:قشمد.فيحلايلعهعحار

فشكم

50.ينيسحلافرشأنبدمحم.يدنقرمسلا..؟

-.فيرشلانمحرلادبعدمحأقيقحت؛يدنقرمسلاٍئيسحلافرشأنبدمحم/ةيهالإلافئاحصلا
صدلال.م1946ءها4٠.68«حالفلاةبتكم:تيوكل

ه0.1071.دمحمنبميركلادبع,يناعمسلا.07"
:دادغب-.لاسيجانرينمقيقحت؛يناعمسلادمحمنبميركلادبعل/ريبكلامجعملايفريبحتلا

١5(؛يمالسإلاثازللاءايحإ).ج1.م1915ه١«فاقوألاناويدةسائر

فشكم

ه9تنابجلادبعنبدمحمنيروصنم.يناعمسلا.

دادعإ؛يناعمسلارابحلادبعنبدمحمنبروصنمل/قيقحتوةسارد:ةرقبلاوةحتافلايتروسريسفت

مولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.يواطنطلاديسلادمحمفارشإ؛روصنمرداقلادبع

جما.م996١1©هها١١11١ءمكحلاو

فشكمريغ
ه1909ت.بحرلادمحأنبدمحمنبيلع.ينانمسلا.0
اهمدقواهققح؛ينانمسلابحرلادمحأنبدمحمنبيلعل/ةاجنلاقيرطوةاضقلاةضور

«ناقرفلاراد:نامع؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.؟ط-.يهانلانيدلاحالصاهفنصملمجحرتو

صاجاللم1984اها4

فشكم

.ضوعنبدمحمنبرمع.يمانسلا.71 هات

زعفسويلئومةساردوقيقحت؛يمانسلاضوعنبدمحمنبرمعل/باستحالاباصن
صا760158م1945ه١1٠0«مولعلاراد:ضايرلا.١ط-.نيدل

فشكمريغ

-همهما/-



هات.ضوعنبدمحمنبرمع,يمانسلا.7

نزيرمديعسنزيرمةساردوقيقحت؛يمانسلاضوعنبدمحمنبرمعل/باستحالاباصن

ص115م1951ه١41١4«نطولاراد:ضايرلا.١ط.يريسع

دمحمنبدمحم.يسوردنسلا. هشااا//ت.يسلبارطلا

يسلبارطلادمحمنبدمحمفيلأت/يهاولاوعوضوملاوفعضلاديدشنعيهلإلافشكلا

:ةكم.١ط-.راكبدمحأدومحمدمحمهئيداحأجرخوهيلعقلعوهققحوهلمدق؛يسوردنسلا

بلاطلاةبتكم).ج7.م947١ه١4٠048«نايلعلاراد:ةديرب؛يعماجلابلاطلاةبتكم

(ا/4؛يعماجلا

ها177ت.يندملاميهاربإنبةايحدمحم,يدنسلا09

دمحأنبتمكحقيقحت«يدنسلايندملاميهاربإنبةايحدمحمل/ةيوونلانيعبرألاحرش

صال.م1996هها4١8«نمتؤملاةسسؤم:ضايرلا؛رشنلليدامر:مامدلا.١ط-.يريرحلا

هل477-50,رمعنبفسوينبدمحم,يسونسلا

رمعنبفسوينبدمحم/مالكلاملعيفنيهاربلامأحرش دمحمىفطصمقيقحت؛يسونسلا
ةسسؤملا:رئازجلا.يرامغلا .م1989ءهها١4٠١«باتكللةينطولا صا4١1

فشكم

ْ 78١-115ه دمحمنبدمحأ,ينسلانبا ,يرونيدلا .١
-. اطعدمحأرداقلادبعقيقحت؛يرونيدلادمحمنبدمحأنيسنبافيلأت/ةليللاومويلالمع

صا87-م1959به٠9١«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا

ه7-١115,يرونيدلادمحمنبدمحأ,ينسلانبا7
مويلالمع ريشبةيانعب؛يرونيدلادمحمنبدمحأبسلانبافيلأت/ةليللاو .١ط.نويعدمحم

ص119-.م981١بها١1ا/«ديؤملاةبتكم:فئاطلا؛نايبلارادةبتكم:قشمد

-هم8-



ه7-١515,يرونيدلادمحمنبدمحأ,ينسلانبا87
/ةعانقلا -.عيدجلافسويهللادبعةساردوقيقحت؛يرونيدلادمحمنبدمحأنئئسلانبافيلأت

(؟؛ةيثيدحءازجأ).ص5١٠.م989١هها14084١«دشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط

فشكمريغ
نالهسنبا.5 ه١٠40وحنت,رمعنيدلانيز,يواسلا

دمحمقيقحتوقيلعت؛يواسلانالهسنبرمعنيدلانيزل/قطنملاملعيفةيريصنلارئاصبلا

صا91-.م1834/ءها115١ءهدبعدمحمرشن:ةرهاقلا.ىفطصمدومحمحيحصت؛هدبع

ه١٠40وحنت,رمعنيدلانيز,يواسلانالهسنبا.
تاقيلعتهشماهب.يواسلانالهسنبرمعنيدلانيزل/قطنملاملعيفةيريصنلارئاصبلا
«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ط.مجعلاقيفرقيلعتوطبضوميدقت؛هدبعدمحمحورشو

ص017.م1998ه4

فشكم

نبنمحرلادبع,يليهسلا.7 ه١0/1ت,هللادبع
نبنمحرلادبعفيئصت/ميركلانآرقلايفمالعألاوءامسألانممهبأاميفمالعإلاوفيرعتلا
1م1971ءه1517١«ةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا.١ط.عيبردومحمحيحصت؛يليهسلاهللادبع

ص٠٠

نبنمحرلادبع.يليهسلا.7 ه١011ت.هللادبع
نبنمحرلادبعفينصت/ميركلانآرقلايفمالعألاوءامسألانممهبأاميفمالعإلاوفيرعتلا

صاه9.م1988ءها0١/«راونألاةعبطم:ةرهاقلا.يليهسلاهللادبع

نبنمحرلادبع,يليهسلا.-4 ه١011ت.هللادبع

نبنمحرلادبعفينصت/ميركلانآرقلافمالعألاوءامسألانممهبأاميفمالعإلاوفيرعتلا
-.م19/17ه4.0/8١:ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.انهمهدبعقيقحت؛يليهسلاهللادبع

صا

ةشكمريغ

-ه48684-



نبنمحرلادبع,يليهسلا.5 ه0/1ت,هللادبع

هللادبعنبنمحرلادبعل/بويأنبماشهنبكلملادبعلةيوبنلاةريسلاريسفتيففنألاضورلا
جال.م951١فه141/؛ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.ليكولانمحرلادبعقيقحت؛يليهسلا

نبنمحرلادبع,يليهسلا٠.. ه١041ت,هللادبع
/ةيصولاتايآحرشوضئارفلاباتك ةبتكملا:ةكم.؟ط.يليهسلاهللادبعنبنمحرلادبعل

صا1/8١.م984١ه1.8١«ةيلصيفلا

فشكم

07١ه 555 نبهللادبع,يسويلطبلاديسلانبا .دمحم .-١
.؟ط.يسويلطبلاديسلانبدمحمنبهللادبعل/بابسألاويناعملاىلعهيبنتلاففاصنإلا

(ه؛هيسلدلاتاسارد).ص754.م981١ءه4.7١«ركفلاراد:قشمد

ه556١07.دمحمنبهللادبع,يسويلطبلاديسلانبا7
نبهللادبعفينصت/...مهئارآيفنيملسملانيبفالتخالاتبجوأيلابابسألاىلعهيبنتلا

نبدمحم -.7ط-.يترشنلاهللادبعةزمح؛«ليحكنسحدمحأقيلعتوقيقحتءيسويلطبلاديسلا

صا71410/.م981١ءها407«خيرملاراد:ضايرلا

ها/١75717,يسلدنألادمحمنبدمحم.سانلاديسنبا7
ةيانع؛يسلدنألاسانلاديسنبدمحمنبدمحمفيلأت/بيبحلاىركذيفبيبللاىرشب

صا44.م858١«,دتسلاربس:[اينالأ]-.نتراغزوك

ها١764717,يسلدنألادمحمنبدمحم.سانلاديسنبا.-5
يفرثألانويع -.يسلدنألاسانلاديسنبدمحمنبدمحمفيلأت/ريسلاولئامشلاويزاغملانونف

جا.م1979ها1755١«يسدقلاةبتكم:ةرهاقلا

-همه8ةمول



دمحمنبدمحم,سانلاديسنبا.0 ها١757171,يسلدنألا
ةسارد؛يسلدنألاسانلاديسنبدمحمنبدمحمفيلأت/يذمرلاحرشفيذشلاحفنلا

ج-.[م1585١]ه509١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط ميركلادبعدمحأقيلعتوقيقحتو

فشكمريغ
ه١771001١.يلعيبأنبيلع.يدمآلافيسلا.7
قازرلادبعهيلعقيلعتلابماق؛يلعيبأنبيلعيدمآلافيسلل/ماكحألالوصأينماكحألا

ءه7١/-١41ءرونلاةسسؤم:ضايرلا.يحلاصلادمحلايلع«ناديغنبهللادبع؛يفيفع

جمايفج؛2م1-1958/

فشكمريغ
هغ17-١18,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاءانيسنبا7
اهلمدقواهققح؛يراحبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/تاوبنلاتابثإ -.هرومرملاشيم

(؟؛هيفسلفلاصوصنلاوتاساردلا).ص٠48.م938١.ه184١«راهنلاراد:توريب

فشكم

هذ459١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا4

هصوصنققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ءارسإلاةصقحرشيفىربكلاةيآلا

:ةرونملاةنيدملا؛ريثكنباراد:توريب؛قشم.؟ط.وتسمنيدلاييحمهثيداحأجرخو

١(؛يطويسلاةبتكم)-.ص٠1٠.م5417ها«ثارتلاراد

فشكم

هذ445١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.5

/نآرقلامولعيفناقتإلا ةسائربءاملعلانمةنححيحصت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحجل

جا.م1881ها١707١«يبلحلايبابلاىفطصمةبتكم:ةرهاقلا-.يلعدعسدمهحأ

31١ه 2459 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .٠

-.[م1917-]«ركفلاراد:توريب-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/نآرقلامولعيفناقتإلا

جمايفج؟

ةشكمريغ

هوو



١اله 459 ,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .١

/نآرقلازاجعإشماهلابو.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/نآرقلامولعيفناقتإلا

ركبيبأفيلأت 84«ةيفاقثلاةبتكملا:توريب.ينالقابلا جم١فجا.م1910هه18١

شهذا459١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.

/نارقلامولعيفناقتإلا لضفلاوبأدمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل

جا-م1994فه98١,باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا-.ميهاربإ

1١ذه 4548 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ..١"

-.اغبلابيدىفطصمقيلعت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/نارقلامولعيفناقتإلا

جا-.م1940ه١4١4«ريثكنباراد:قشمد

هثا459١,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا0

ءماصتعالاراد:ةرهاقلا.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/داهجلالضفيفًافيدحنوعبرأ

صاالال.م21988ه4

ها456١11,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.0

ريزعلادبعحيحصت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالال/ةرتاوتملاثيداحألايفةرئانتملاراهزألا

ص145.[م98١-].فيلأتلارادةعبطم:ةرهاقلا.قيدصلادمحمنبا

شهذ459١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..

ىلعءاسكلالابسإ «ةيملعلابتكلاراد:توريب-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ءاسنلا

صا5ه.ما1984ها.5

م8آل



هثذ454١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..7

ءها191١/ءماصتعالاراد:ةدج.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/نآرقلابيترترارسأ

(؟؛ثاّرلارداون).صاا556.موالك

ه459١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.

بتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخ/أطوملالاجربأطبملافاعسإ

.م1978ءها147١«ةيبرعلا صدا

بعنيدلالالج.يطويسلا.49 859١,نمحرلاد هذا

باتكلاراد:ةرهاقلا.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفينصت/ليزنتلاطابنتسايفليلكإلا

صا48-.م904١ها31/9«يبرعلا

456١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.٠ هذا

نيدلافيسقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفينصت/ليزنتلاطابنتسايفليلكإإلا

ص١31.م1586ه١5١05«ةيملعلابتكلاراد:توريب.؟ط.بتاكلارداقلادبع

هث459١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.١١١

روهشمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/عادتبالانعيهنلاوعابتالابرمألا

ص707م1996ءها4١5«ميقلانباراد:مامدلا.؟ط.ناملسنسح

هذ459١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..١7

؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخ/رهاظلاونطابلابملسوهيلعهللاىلصيبلامكحيفرهابلا
ص190.م1997ءها١4١«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ط.ماحللاديعسقيقحت

-م91-



1١ذه 449 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ..١١7

/ةرخآلارومأفةرفاسلارودبلا .روشاعىفطصمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل

صده91.م1994.ءها4١١؛نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

هث4549١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.5

ميركلادبعدلاخقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/فصلامامتإففكلاطسب
.م1941ها5.1/«ةبورعلارادةبتكم:تيوكلا.١ط.رداقلادبعدمحأرداقلادبع؛ةعمج

ص١4

فشكم

هذ459١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..0

ينويسبلاقيلعتوطبض؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/هيبشتللةمهوملاثيداحألاليوأت
صا4/8-.م1919ءه99١«قورشلاراد:ةدج.١ط.يموكلاىفطصم

هذ449١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا١71..

هسراهفعضووهلمدقوهققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ريسفتلاملعفريبحتلا
صدا.م1947ءها4057١«مولعلاراد:ضايرلا.١ط.ديرفرداقلادبعيحتف

فشكم

هذ454١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا١١١.

-.رونيلعنامثعريهزقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحلل/ريسفتلاملعيفريبحتلا
.م94885١ه١41١١«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو«ةيمالسإلانوؤشلاةرادإ:ةحودلا.١ط

صال

ه454١31.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..

هيلعقلعوهصوصنققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/راكذألاتكنبراربألاةفحت

صا١٠0.م1941مها5.7,ثازتلاةيتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.وتسمنيدلايبحم

ه8مع



هذ459١1-2,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..4

عجاروهققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت
ءزابلاراد:ةكم؛ةيوبنلاةنسلاءايحإراد:توريب.؟ط.فيطللادبعباهولادبعهلوصأ

جمافجا.ما9ا4ه8

هذا854١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..

عجاروهققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت
جا-[م158١-ه4١]-١.«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.فيطللادبعباهولادبعهلوصأ

فشكمريغ
1١ذه 459 .نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ..١١

رظنقيلعتوقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت

جام1194ءهها١14١14ءرثوكلاةيتكم:ضايرلا.١ط-.يبايرافلادمحم

1١ذه 4549 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. "١

رظنقيلعتوقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخ/يواونلابيرقتحرشيفيوارلابيردت

(صا8١٠)جا.م1198ها14١٠,رثوكلاةبتكم:ضايرلا.؟ط-.يبايرافلادمحم

|فشكمريغ
هذ8154١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."7

هللادبعقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/بيرغلاةياهنىلعبينذتلاولييذتلا

١(؛ةيثارتلاةبتكملا).صا47.م985١ه١+07«يعافرلاراد:ضايرلا-58ط-.يروبج

فشكم

هذا459١.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..

نمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ىفطتالرانلافطإلاوللعتلا[عوأ]ءانبألانادقفبءابآلاةيلست

.١ط.ناملسدومحمنسحروهشمهيلعقلعوهصنطبضوهئيداحأجرح؛يطويسلا

صا١١.م9417ه108١«رانملاةبتكم:ءاقرزلا

فشكم

موه



..١ هذ459١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا0

؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/فيرشلاثيدحلايففيحصتلا:فيحصتلايففيرطتلا

ص4١٠.م988١ءه١5٠.5«زئافلاراد:ضايرلا.١ط.باوبلانيسحيلعقيقحت

فشكمريغ
1١ذه 459 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١1

/كلامأطوميلعحرش:كلاوحلاريونت راد:ةرهاقلا-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل

جال.م1976ها3415«بتكلا

1١ذه 459 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١37

/كلامأطوميلعحرش:كلاوحلاريونت :ةرهاقلا.؟ط.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل

جمايفجا.م1954هه81١١«بتكلاراد

هذ459١1.نمحرلادبعنيدلالالج,.يطويسلا..4

/كلامأطوميلعحرش:كلاوحلاريونت ةبتكملا:توريب-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالج

جمايفجا-.[ما19ا/-]«ةفاقثلا

31١ه 459 ,نمحرلادبعنيدلالالج,يطويسلا ..١04

.4ط.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ريذنلاريشبلاثيداحأيفريغصلاعماجلا

جا.م1954هاا”«ةيملعلابتكلاراد:توريب

هذ459١1,نمحرلادبعنيدلالالج,يطويسلا..٠

/نونفرئاسوبارعإلاووحنلاولوصألاوثيدحلاوريسفتلامولعوهقفلايفيواتفلليواحلا
ةبتكملا:توريب.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمقيلعتوقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل

جا.م19582ه١ءرشنلاوةعابطللةيرصعلا
/

ه5



31١ه 454 ,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١

:قشمد-.حلالاضايردمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/ةعمجلامويتايصوصخ

م1454ههاا"865«ملعلاةعبطم صا8١-.

١اذثه 414 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١١"

يفروثنملاردلا /روثأملابريسفتلا نآرقلاهشماهب.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت

جا.م851١«ه4١11١«ةينميملاةعبطملا:ةرهاقلا.سابعنباريسفتعمميركلا

1١ثه 454 ,.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١7"

دمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ةرهتشملاثيداحألايفةرشتنملارردلا

.م947١ها+07«تابتكملانوئشةدامعءدوعسكلملاةعماج:ضايرلا.غابصلايفطل

صا_لق6

فشكم

هذا159١.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..6

دمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ةرهتشملاثيداحألايفةرشتنملارردلا

صا74.م1594ءها©41١8«قارولاةبتكم:ضايرلا.؟ط.غابصلايفطل

١اذهش 14565 .نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .٠١0

قلعوهلصأققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/جاجحلانبملسمحيحصىلعجاييدلا

جا.م14145١ه415١«نافعنباراد:ريخلا.١ط.يرثألاٍنيوحلاقاحسإوبأهيشاوح

هذا459١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..١1

؛يطويسلانمرلادبعنيدلالالجفيلأت/نيرشعوةئامةباحصلانمشاعنميفنيرسنلاحير
ص195.م445١هه408١افولاراد:ةدج١ط.دوحبدمحأناندعقيقحت

-ه891/-



ه456١31,نمحرلادبعنيدبالالج,يطويسلا..
-.روشاعىفطصمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالج/لئامشلاىلعلئامخلارهز

ص4١1-.م1988ه509١«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكمريغ
..١ ه4:59١11,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا4

-.يدنسلامامإلاةيشاحو.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجظفاحلاحرش/يئاسنلاننس

جمفج/-.[م91١-]«يبرعلاباتكلاراد:توربب

ه459١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا١9"

-.يدنسلامامإلاةيشاحويطويسلانمحرلادبعنيدلالالجظفاحلاحرش/يئاسنلاننس

جم4فج8-.[م98١-]«يبرعلاباتكلاراد:توريب

فشكمريغ
هذا8:56١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..

ةنحلحيحصت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/روبقلاوىتوملالاححرشبرودصلاحرش
صا)الا/.م869١ءها715١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.ءاملعلانم

هل455١1,.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..١١

راد:ةدج.يطويسلانمحرلادبعنيدلالال/روبقلاوىتوملالاححرشبرودصلاحرش

صال4.م1986ها1.85«يندملا

هذ4491١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا"١..

قيلعتوقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجلا/روبقلاوىتوملالاححرشبرودصلاحرش
«ثارتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ريثكنباراد:توريب؛قشمد.١ط.يويدبلافسوي

صقلم1984ه8

-مه688-



11١ثهش 858 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١67

نمحرلادبعنيدلالالجل/مالكلاوقطنملانفنعمالكلاوقطنملانوص رصتخمهيلي.يطويسلا

لهأةحيصنباتكليطويسلا ؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/نانويلاقطنمىلعدرلايفناميإلا

صال07-.م191417ءه55١«زابلادمحأسابعةبتكم:ةكم.راشنلايماسهيلعقلع

فشكم

هذا459١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.5١١ع

:ةرهاقلا.١ط.رمعدمحميلعقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ظافحلاتاقبط

صال.م917١هها191١«ةبهوةبتكم

فشكم

شه459١11,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..0

نمةنجلاهمالعأطبضوةخسنلاعجار؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ظافحلاتاقبط

ص701.م948١ها4.37"«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.رشانلافارشإبءاملعلا

هث458١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.7

ةبتكم:ةرهاقلا.رمعدمحميلعقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/نيرسفملاتاقبط

ها195١«ةبهو صا49.م915١

فشكم

هذ459١١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..١157

اهمالعأطبضوةخسنلاعجار؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفينصت/نيرسفملاتاقبط

.م947١ها407زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.ءاملعلانمةنجل

صالاله

ه459١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.

-.روشاعىفطصمقيقحتوةسارد؛يطويسلانمرلادبعنيدلالالجل/ةليللاومويلالمع

.م1941ها401ءيعاسلاةيتكم:ضايرلا؛نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا صا17٠

فشكمريغ

-8ه994-



هذ4549١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..8

/دالوألاتوملضف نمحرلادبعنيدلالالجلا .ةعمجميركلادبعدلاخقيقحت؛يطويسلا

صد.م1488ها1504١«عيزوتلاورشنللةبورعلاراد:تيوكلا.رداقلادبعدمحأرداقلادبع

فشكم

ه١41-459,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.
؛نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/ةديسلاناميليفةنماكلادئاوفلا

صقل.م988١ه5١

هذ4549١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..

ةبتكم:ةرهاقلا.؛ط.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخ/نوحشملاكلقلاونوفدملازنكلا

صدم..م1905هاهدالوأويبلحلايبابلاىفطصم

1١ذه 4549 .نمحرلادبعنيدلالالج,يطويسلا .١١0"

:ةرهاقلا.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالا/ةعوضوملاثيداحألانمةعونصملائىلآللا

ج7.م1951هه5484١؛ىربكلاةيراجتلاةبتكملا

هذ4549١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.0١١؟

دعسدمحأحيحصت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/لوزنلابابسأيفلوقنلابابل

ص144.م1984ءها1/8,هدالوأويبلحلايبابلاىفطصمةبتكم:ةرهاقلا.[خآو]يلع

ه459١41,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..5
نيركبيبأدنسم /هنعهللايضرقيدصلا هققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت

روكشلادبعهعبطىلعفرشأوهقسن؛يزامغلاقيدصلانبدمحمنبهللادبعهيشاوحبتكو
صال55.م١198ءها4.7,ةثيدحلاةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.١ط.ادف



ه859١11,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.0

؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/اهلضفيفدروامواهنعهللاىضرءارهزلاةمطافدنسم

-م1994بها4١5مزحنباراد:توريب.١ط.يلرمزأدمحأزاوفهئيداحأجروهققح

صالالا

فشكم

هل459١1-2,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..171

يفحيباصملا /حيوارتلاةالص نمحرلادبعنيدلالالجلل يلعنسحيلعقيقحت؛يطويسلا

صدا.م985١ه05١-14«سبقلاراد:نامع.ديمحلادبع

هذا154١,نمحرلادبعنيدلالالج,يطويسلا.١١07

نيدلابحميصققيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخ/ةنسلابماصتعالايفةنجلاحاتفم

صده.م1915.«ه1514١«ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا.بيطخلا

ه459١11.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.

ىفطصمقيقحتوةسارد؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/ةنسلابماصتعالافةنجلاحاتفم

ص8١1-.م1941ءها401١,يعاسلاةبتكم:ضايرلا.روشاع

هذ4541١.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا..8

نمنيحيحصلابختنم /نينوكلاديسمالك :ةرهاقلا-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل

صامم١191ها19٠١«مدقتلاةعبطم

فشكمريغ
هذ45491١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.

دمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/يوونلامامإلاةمجرتيفيوسلاجاهنملا
ةبتكم).ص4١7.م989١ءها1409«ثارتلارادةبتكم:ةرونملاةئيدملا.يوارطخلا

(14؛يطويسلا

-وو-



١اذه 4:49 .نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا .. ١

يماهتلاقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالمل/برعملانمنآرقلايفعقواميفبذهملا
ثاّتلارشنلةكرتشملاةنجللا:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودوةيبرغملاةكلمملا-.يمهاحلايحارلا

صالا/0.[م917١-]«ةدحتملاةيبرعلاةلودةموكحوةيبرغملاةكلمملاةموكحنيبيمالسإلا

فشكم

١اذثه 8549 .نمحرلادبعنيدلالالج,يطويسلا .. ١7

/نامزلارخآميرمنبىسيعلوزن بتكلاراد:توريب-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل

صقو6.م1986ها,ةيملعلا

31١ه 414 ,نمحرلادبعنيدلالالج,يطويسلا .. ١7

بتكلاراد:توريب-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/نامزلارحخآميرمنبىسيعلوزن
صو4.م1988ه14.05١«ةيملعلا

فشكمريغ
هذ4549١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.5
دعسأدمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/لئاوألاةرماسمىلإلئاسولا

صكآا١7.م1968.اها«حاجنلاةعبطم:دادغب-.سلط

فشكم

نبمثيهلاديعسوبأ.يشاشلا.0 ه0١١ت.بيلك
ةنيدملا.١ط-.هللانيزنمحرلادبعظوفحمجيرختوقيفحت؛بيلكنبمثيهديعسيبأل/دنسملا

جا.م199082ه٠4ءمكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملا

ت5١اه نبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا .دمحم ٠.7

/ماصتعالا نبميهاربإفيلأت «يربكلاةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا.يبطاشلادمحمنبىسوم

جمافجا.م1915ها

فشكمريغ

اعىلا



7. ها١5ت,دمحمنبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا

:توريب-.اضرديشردمحمفيرعتهبو.يطاشلادمحمنبىسومنبميهاربإل/ماصتعالا

جال.م1941هه١7175«ةفرعملاراد

فشكمريغ
ها١4ت.دمحمنبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا.4

«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.يبطاشلادمحمنبىسومنبميهاربإفيلأت/ماصتعالا

جا.[م154-ه1:0١-]

فشكمريغ
. ها١٠4ت,دمحمنبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا

:توريب-.١ط.يدهملاقازرلادبعقيقحت؛يبطاشلادمحمنبىسومنبميهاربإل/ماصتعالا

(صه91)جم١فج7.م1195ءها5405١«يبرعلاباكلاراد

فشكم

ت4١اه .دمحمنبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا .٠

/ماصتعالا -.غط-يلالهلاديبعنبميلسقيقحت؛يبطاشلادمحمنبىسومنبميهاربإفيلأت

(ص4/45357)جا.م995١ه١4١5«نافعنباراد:ربخلا

ت15١ه دمحمنبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا .١١

مامإلاىواتف دمحمنبىسومنبميهاربإفيلأت/يبطاشلا وبأدمحماهلمدقواهققح؛يبطاشلا

«داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.؟ط.نافحألا

صاه1.م1985مها505

فشكم

7. ها١6ت,دمحمنبىسومنبميهاربإ,يبطاشلا

هميقرتوهطبضبنع؛يبطاشلادمحمنبىسومنبميهاربإل/ةعيرشلالوصأيفتاقفاوملا

-«ه79١-],ةفيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.زاردزيزعلادبعدمحمهمجارتعضوو

جك.[م111/



نبمساقلا,يبطاشلا.. ه١05-07+,ينيعرلاةريف
ةريفنبمساقلافيلأت/عبسلاتاءارقلايفيناهتلاهجووينامألازرح[ىمسملا]ةيبطاشلانعم

ص199.[م98١-ه40١-]؛ليشلاراد:ضايرلا.يبطاشلانيعرلا

فشكمريغ
نبدمحمركبوبأ,يعفاشلا. تنازبلاهللادبع ه0

نبدمحمركبيبأل/"تايناليغلا"بةفورعملازازبلايعفاشلا...هللادبعنبدمحمركبيبأدئاوف

ط.يسرمميلعلادبعنبقورافقيلعتوقيقحت/تايناليغلايلاوعهيلي.يعفاشلازازبلاهللادبع

4.م1995ه١“4١«فلسلاءاوضأةبتكم:ضايرلا١ صءده0٠

نبسيردإنبدمحم.يعفاشلا.0 ه10١٠-١2,سابعلا
نبيلعنبنيسحلانبدمحأركبوبأهعمج؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحم/نآرقلاماكحأ

يقهيبلاىسومنبهللادبع نسحلانبدهازدمحمهتمدقمبتكوباتكلافرع؛يروباسينلا

بتك؛يرئوكلا .م١٠19فها4٠.٠«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.قلاخلادبعنيغلادبعهشماوه

جمايفجا"

فشكم

نبسيردانبدمحم.يعفاشلا.. ه10١٠-١٠2,سابعلا
:ةرهاقلا.يدارملاناميلسنبعيبرلاةياورب؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحمفيلأت/مألا

جال.م1996-1958ها198-١788«بعشلاراد

نبسيردإنبدمحم,يعفاشلا.7 ه10١٠-١5,سابعلا
اهبترواهعمج؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحمل/ىلاعتهللاهمحريعفاشلامامإلاتايثالث

«ةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةدج.١ط.رطاخالمميهاربإليلخاهيلعقلعواهجرخو

(؛يعفاشلامامإلاةسردم).صالالا.م984١ءها8

فشكمريغ

0



نبسيردإنبدمحم.يعفاشلا.4 ه١١غ-١10,سابعلا

:ةرهاقلا.ركاشدمحمدمحأقيقحت؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحمفيلأت/ملعلاعامج

صا44م1940ءها9٠5١,«فراعملاةبتكم

نبسيردإنبدمحم.يعفاشلا..9 ه'١0١51١.سابعلا
رادةبتكم:ةرهاقلا.ركاشدمحمدمحأقيقحت؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحم/ةلاسرلا

صالالا.م1848.اها,ثازللا

/ثحبلاةنيع فشكم

1١0٠-٠١2ه ,سابعلانبسيردإنبدمحم.يعفاشلا .٠

ليلخهيلعقلعوهئيداحأجرخوهققح؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحمفيلأت/ننسلا
«نآرقلامولعةسسؤم:توريب؛ةيمالسإلاةقاقثللةلبقلاراد:ةدج.١ط.رطاخالمميهاربإ

(8؛يعفاشلامامإلاةسردم).جا.م985١ه8

10١-٠١5ه نبسيردإنبدمحم,يعفاشلا ,سابعلا ..١

هلاخنعيواحطلارفعجيبأةياور؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحم/ةروثأملانئنسلا
نيمأيطعملادبعهيلعقلعوهسراهفعضووهئيداحأجرهلوصأقثو؛ينزملاىيحينبليعامسإ
-.م1585ه5.51ءزابلادمحأسابعرشن:ةكم؛ةفرعملاراد:توريب.١ط.يجعلق

صو
فشكم

نبسيردإنبدمحم.,يعفاشلا..7 ه1١٠-١0١5,سابعلا
؛ةيمالسإلاةفاقثلارشنبتكم:ةرهاقلا.يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحم/دنسملا

جمفجا”م1557هااا/١

دمحمدمحأ.ركاش.
اهنممسقققحيتلاةعبطلاىلع؛ركاشدمحمدمحأاهدعأ/يذمرتلاننسسراهف

صالا6. م1941/ءها14.1ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.ركاشدمحأ

-وهد



ه099170,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ.5
ليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/يبطاشلامامإللعبسلاتاءارقلايفيناعملازرحنميناعملازاربإ

يبابلاىفطصم:ةرهاقلا١ضوعةوطعميهاربإميدقتوطبضوقيقحت؛يقشمدلاةماشيبأ

جا.اها105«يبلحلا

فشكمريغ
ه095770,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ.0
ةماشيبأليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/ثداوحلاوعدبلاراكنإىلعثعابلاباتك

ص117.م19178هها1159/,ىدهلاراد:ةرهاقلا.يقشمدلا

ه099770-2,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ.7
ةماشيبأليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/ثداوحلاوعدبلاراكنإىلعثعابلاباتك

ءه109١«انيسنباةبتكم:ةرهاقلا.سابعلايبأمعنملادبعلداعقيقحتوةسارد؛يقشمدلا

صا18-.م8

ه095770ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ.
نمبئاغرلاةالصيفعقواملفاصنإلاهيفوثداوحلاوعدبلاراكنإىلعثعابلاباتك

نسحروهشمقيلعتوطبض؛يقشمدلاةماشيبأليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/فالتعا
صا794.م٠189.ءها١141٠١«ةيارلاراد:ضايرلا.١ط.ناملس

فشكم

ه099770,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ..

ليعامسإنبنمحرلادبعل/ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالاعفأبقلعتياميفلوصألاملعنمققحلا
ءه4.9١«ةيرثألابتكلاراد:عندرألا]نامع.١ط.ييوكلادمحأقيقحت؛يقشمدلاةماشوبأ

صالمم

يلوهاش..8 ها1١-١١١١171.ميحرلادبعنبدمحأ,هّللا
حرشىوسملا ؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.هللايلوهاشميحرلادبعنبدمحأفيلأت/أطوملا

جام1949ها

فشكمريغ

سابىلا



ه791180,يدادغبلادمحأنبرمع.نيهاشنبا.
؛نيهاشنبابفورعملايدادغبلادمحأنبرمعفينصت/ملعلامهنعلقننممتاقثلاءامسأخيرات

هيلعقلعوهققح ه14.05١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يجعلقنيمأيطعملادبع

صالال4.مم

ه791-180,يدادغبلادمحأنبرمع.نيهاشنبا..١
/كلذباوثولامعألالئاضفيفبيغازنلا قيقحت؛نيهاشنبابفورعملايدادغبلادمحأنبرمعل
نباراد:ضايرلا؛مامدلا.١ط.يرمعلاءايضمركأفارشإ؛ليعولاحلصمدمحأحلاص

(صا7378)١يفجام1115ها«يزوجلا

فشكمريغ
ه7017180,يدادغبلادمحأنبرمع.نيهاشنبا..7
دمحأنبرمعفينصت/نئسلابكسمتلاونيدلاعئارشةفرعموةنسلالهأبهذمحرش
:ةدحج؛ةبطرقةسسؤم:ةرهاقلا-.١ط.دمحمنبلداعقيقحت؟نيهاشنبابفورعملايدادغبلا

صاله.م1148ها4١8«زارخلاةبتكم

نميأدمحمينسيوقلايلعيوبأ,يواربشلا..
راد:توريب.١ط.يواربشلانميأدمحمئيسيوقلايلعييبأهعنص/يئاسنلاننسسراهف
ص001-.م1988ها505«ةيملعلابتكلا

لصفنمفاشك

ها١17ت,رماعنبدمحمنبهللادبع.يواربشلا..5
/ردبةوزغبردصلاحرش ةرماعلاةعبطملا:ةرهاقلا-.يواربشلارماعنبدمحمنبهللادبعل
صاخال.مامها(ةيقرشلا

فشكمريغ
ها971١7,يقشمدلاهللادبعنبدمحم.يلبشلا.0
«يرهقمةعبطم:تيوكلا-.يلبشلايقشمدلاهللادبعنبدمحمل/ناحلاماكحأيفناجرملاماكآ

صا240.م1983اها1.5

فشكمريغ

7



هلا17-1١9,يقشمدلاهللادبعنبدمحم,يلبشلا.7
قيقحت؛يلبشلايقشمدلاهللادبعنبدمحم/ةنسلاونآرقلااهروصيامكنجلابئاجعوبئارغ

كلانرتخا).ص173-.م347١؛ه507١«ضايرلاراد:ضايرلا.لمجلادمحمقيلعتو

نم (ثارتلا

فشكمريغ

فيرشلا..7 هل17172٠.دمحمنبيلع,يناجرجلا

ةبتكم::ضايرلا-1دمحمنبيلعيناجرحلافيرشلل/ثيدحلاحلطصميفناتلاسر

ص١٠٠.م1941ءها5.7/.«دشرلا

نبدمحم,يضرلافيرشلا١.. ه70491,نيسحلا

ةبتكم:توريب-.نيسحلانبدمحميضرلافيرشلافيلأت/نآرقلاتازامجميفنايبلاصيخلت

٠ص101.م985١ها405«ةيبرعلاةضهنلا

فشكمريغ
ه1705٠,نيسحلانبدمحم.يضرلافيرشلا.8

-.دلقميلعدومحمقيقحت؛نيسحلانبدمحميضرلافيرشلل/نآرقلاتازاحبفنايبلاصيخلت.

صال...م5ه5ةايحلاةبتكمراد:توريب

. نبباهولادبع,ينارعشلا ه3/؟-498,دمحأ .٠-
جاك-01ءه796١«ناسحةعبطم:ةرهاقلا-ينارعشلادمحأنبباهولادبعل/ةيلوبتملاقالألا

فشكمريغ
هذال"4,دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا.١

/مالسإلاناكرأرارسأ ءه١٠٠6١«يبرعلاثازنلاراد:ةرهاقلا.ينارعشلادمحأنبباهولادبعل

١(؛ثارتلاعئادب).ص١١١.م

-ة.مب-

 



ه14940177.دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا.7
ةبتكم:توريب-.ينارعشلادمحأنبباهولادبعل/ةيفوصلادعاوقةفرعمىفةيسدقلاراونألا

جك.[ماوال-]«فراعملا

هنا494.دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا..٠
/ملسوهيلعهللاىلصريذنلاريشبلاثيداحأيفرينملاردبلا دمحأنبباهولادبعفيلأت

ءها111/ا/«ةيلتساكلاةعبطملا:ةرهاقلا.يطولامسلادمحمءباشنخلانيسححيحصت؛ينارعشلا

صا448.م

هذ4941/7.دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا.
/ملسوهيلعهللاىلصريذنلاريشبلاثيداحأيفرينملاردبلا دمحأنبباهولادبعفيلأت

هيلعقلع«ينارعشلا ءها١14١4ءركفلاملاعةبتكم:ةرهاقلا.١ط.دومحنسحنمحرلادبع

ص174.م4

ه4940177.دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا.0
باهولادبعفيلأت/نيرهاطلامهفلسهيفاوفلاخخامىلعرشاعلانرقلارخاوأيفنيرتغملاهيبنت

صا817-.م1100ه١«ةيرهزألاةعبطملا:ةرهاقلا.ينارعشلادمحأنبا

هذا494.دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا.5
هيبنت مهفلسهيفاوفلاخامىلعرشاعلانرقلارخاوأيفنيرتغملا باهولادبعفيلأت/نيرهاطلا

ص99١.م1977ءه701١«يبلحلايبابلاىفطصمةعبطم:ةرهاقلا.ينارعشلادمحأنبا

ه4940177.دمحأنبباهولادبع,ينارعشلا.
«حالفلاةبتكم:فوفحلا.ينارعشلادمحأنبباهولادبعفيلأت/ةوفصلاةوفصباتكرصتخم

صام.م1548اها4

-ب84-



هذا19+.دمحأنبباهولادبع.ينارعشلا.4
"ةمئألافالتخإيفةمحر"باتكةيقبهشماهب.ينارعشلادمحأنبباهولادبعل/نازيملا

ءه1١/«ةيقرشلاةرماعلاةعبطملا:ةرهاقلا.ينامثعلايقشمدلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت

جمايفجام

ه319١٠٠-2نيغصلايعفاشلا,يلمرلانيدلاسمش.

نيدلاسمشفيلأت/يعفاشلامامإلابهذمىلعهقفلايفجاهنملاحرشىلإجاتحملاةياهن

يسلماربشلايلعنبيلعنيدلارونءايضلايبأةيشاحهعم.ريغصلايعفاشلابريهشلايلمرلا

راد:توريب.ةريخألاةعبطلا.دمحأنبدمحمنبقازرلادبعنبدمحأةيشاح؛يرهاقلا

جم-.م1984ها4١4«ركفلا

فشكمريغ
نبدمحم.يماشلاسمشلا.٠ ه357ت.فسوي

-.فسوينبدمحميماشلاسمشلل/نامعنلاةفينحيبأمظعألامامإلابقانميفنامجلادوقع

ص117-.[م198-ءه5.0١-]«ناميإلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا

ه570099دمحمنبهللادبع.يروشنشلا١..
دمحمنبهللادبعل/لبنحنبدمحأبجبملامامإلابهذمىلعةيضرافلاحرشيفةيضملاةردلا

ءها١8١«يمالسإلابتكملا:قشمد.عنامنبزيزعلادبعنبدمحمقيقحت؛يروشنشلا

صالم

فشكمريغ
نبهللادبع.يروشنشلا.."7 ه51700990.دمحم
دمحمنبهللادبعل/بيتزلاباتكحرشببيحملابيرقلاحتف باتكهشماهب.يروشدشلا

جا”.ه145١١«يملعلامدقتلا:ةرهاقلا.يبسلانمحرلادبعدمحأركبيبأل/ةيبحلاحرش

جمايف

1١.



نبدمحم,يناتسرهشلا.,١" 2/9,ميركلادبع ه0ئ/

:ضايرلا-.ليكولادمحمزيزعلادبعقيقحت؛يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحمل/لحنلاولمللا
صدا.[م1917-ها8-],ركفلاراد:توريب؛ةثيدحلاضايرلاةبتكم

فشكمريغ
نبدمحم,يناتسرهشلا."5 2/9,ميركلادبع ه05/

راد:توريب-.يناليكديسدمحمقيقحت؛يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحمل/لحنلاوللملا

جال.م1918هها5960١.ةفرعملا

فشكمريغ
نبدمحم,يناتسرهشلا.0 2/9,ميركلادبع ه0ئ/

:ةرهاقلا.دبعلادمحمفيطللادبعميدقت؛يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحم/لحنلاوللملا

ص10174-.م915١ه192١1«ةيرصملاولجنألاةبتكم

ه51/90,ميركلادبعنبدمحم,يناتسرهشلا.71

درفلاهححصوهررح؛يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحم/مالكلاملعيفمادقإلاةياهنباتك

جا.م1974-1917١,دروفسكأةعماجتاعوبطم:[ايلحنإ]دروفسكأ-.مويج

فشكم

نبدمحمرامعنبا,ديهشلا.. ه17١١ت,دمحأ
دمحأنبدمحمرامعنبافينصت/جاجحلانبملسملحيحصلاباتكيفثيداحألاللع

راد:ضايرلا.١ط.يرثألاديمحلادبعنبيلعنبنسحنبىلعقيلعتوقيقحت؛ديهشلا

صا44.م1991ءها4١١؛ةرجهلا

ه10490١17دمحمنبهللادبع,ةبيشيبأنبا.4
ةنسلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.ةبيشيبأنبدمحمنبهللادبعل/هيفيوراموشرعلاباتك

ضصا)م21990ه4
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يبأنبا. نبهللادبع,ةبيش ه105-170دمحم
هححصوهققح؛ةبيشيبأنبدمحمنبهللادبعل/راثآلاوثيداحألاففنصملاباتكلا

-.يفلسلايودنلادمحأراتخمهرشنوهتعابطبمتها؛يمظعألايرمعلارماع«يناغفألاقلاخلادبع

جاه.م19487-198)ه4.7١١.-1١14-«,ةيفلسلارادلا:عدنملا]يابموب

فشكم

1١0ه 2-105 نبهللادبع,ةبيشيبأنبا .دمحم .٠١

نبزيزعلادبعهراثآجرخوهققحوهسرد؛ةبيشيبأنبدمحمنبهللادبعل/يزاغملاباتك

ص454-.م599١ه١4١9ءايليبشأراد:ضايرلا.١ط.يرمعلاميهاربإ

ه7764,يناهبصألادمحمنبهللادبع,خيشلاوبأ..١
-.يسرمدمحمدمحأقيقحت؛يناهبصألاخيشلاوبأدمحمنبهللادبعل/هبدأومعلصيبنلاقالخأ

صالالا.م1915ءها947١؛ةيرصملاةضهنلا:ةرهاقلا.؟ط

ه1769,يناهبصألادمحمنبهللادبع,خيشلاوبأ1
دمحمنبحلاصقيقحتوةسارد؛يناهبصألاخيشلاوبأدمحمنبهللادبعل/هبادآويبنلاقالخأ

ج4-.م1544ه418١«ملسملاراد:ضايرلا.١ط.ناينولا

ه1769,يناهبصألادمحمنبهللادبع,خيشلاوبأ.١177
يلعلادبعقيقحت؛يناهبصألاخيشلاوبأدمحمنبهللادبعل/يوبنلاثيدحلايفلاثمألاباتك

ج١يفجا.ما985١اها05«ةيفلسلارادلا:[دنلا]يابموب.١ط.ديمحلادبع

ه174179,يناهبصألادمحمنبهللادبع,.خيشلاوبأ.
نبدمحمنبهللاءاضرقيقحتوةسارد؛يناهبصألاخيشلاوبأدمحمنبهللادبعل/ةمظعلاباتك

.١ط.يروفكرابملاسيردإ م١195-1988ه١18411-١14٠08«ةمصاعلاراد:ضايرلا

(صا9160١)جو
عشك

١ك



ه77/6179,يناهبصألادمحمنبهللادبع,خيشلاوبأ.0
ةسارد؛يناهبصألاخيشلاوبأدمحمنبهللادبعل/اهيلعنيدراولاوناهبصأبنيثدحملاتاقبط

-/1١141؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.يشولبلانيسحقحلادبعروفغلادبعقيقحتو

جا.م194101997ها
فشكم

هل"1/864,ينوباقلانمحرلادبع,ليلخخيشلانبا.7

يدحبقيلعتوقيقحت؛ليلخخيشلانبينوباقلانمحرلادبعل/بونذلاريفكتببوبحملاةراشب
ص44١.م1491ءه١4١1١,نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.ميهاربإديسلا

ها/70577,بلاطيبأنبدمحم,ةوبرلاخيش.!"7
-.ةوبرلاخيشبفورعملابلاطيبأنبدمحمفيلأت/ةمئألافالتحايفةمألاةمحر

جمفجا2م21955ه4«ةيرهزألاةعبطملا:ةرهاقلا

فشكمريغ
نبميهاربإقاحسإوبأ,يزاريشلا." ه197-177,يلع
-.١ط.سابعناسحإهلمدقوهققح؛يزاريشلاىلعنبميهاربإقاحسإيبأل/ءاهقفلاتاقبط

صالاا.م١91١هها٠75١«يبرعلادئارلاراد:توريب

فشكم

نبميهاربإقاحسإوبأ,يزاريشلا.." ه7“197,يلع
.”ط.يزاريشلايلعنبميهاربإقاحسإيبأفيلأت/يعفاشلامامإلاهقففبذهلملا

جا.ماوال5ها15«يلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا

نبليعامسإ.ينوباصلا.٠" ه:غ17779.:نمحرلادبع
/ثيدحلاباحصأفلسلاةديقع[وأ]ةمئألاوثيدحلاباحصأوةنسلالهأداقتعافةلاسرلا
ءاط.ردبلاهللادبعنبردباهثيداحأجرخواهققح؛ينوباصلانمحرلادبعنبليعامسإفيلأت
صا514.م444١ءه١1١٠8«ةيرثألاءابرغلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.ةحقنموةديزم
ةشكمريغ

-11-



ه775,نمحرلادبعنبليعامسإ.ينوباصلا١"..

/ةمئألاوثيدحلاباحصأوةنسلالهأداقتعايفةلاسرلاعوأ]ثيدحلاباحصأوفلسلاةديقع

.١ط.عيدجلادمحمنبنمحرلادبعرصانقيقحت؛ينوباصلانمحرلادبعنبليعامسإفيلأت

صا514.م994١ءهها4١١5«ةمصاعلاراد:ضايرلا

ه0ت.دابعنبليعامسإ,دابعنببحاصلا.""""

/ةيديزلابهاذمةرصن نبليعامسإبحاصلل ةعبطم:دادغب.نسحيجحانقيقحت؛دابع

صا٠6.م1917ها891/«ةعماجلا

فشكم

وبأ,.دعاصنبا.73 ه8١1ت.دمحمنبىيحيدمحم
هققح؛دعاصنبدمحمنبىبحيدمحميبأفيلأت/هنعهللايضرىفوأيبأنبهللاديبعدنسم

نبدعس ص98١.م1988:ها14١./م؛دشرلاةبتكم:ضايرلا.ديمحلآدمحم

ه0زيزعلادبعنبرمع.ديهشلاردصلا."5
ردصلابفورعملازيزعلادبعنبرمعفيلأت/قافترألاوءانبلاماكحألةيهقفةسارد:ناطيحلا

«يملعلارشنلازكرم«زيزعلادبعكلملاةعماج:ةدج.١ط.دمحأريذنهللادبعقيقحت؛ديهشلا

صالالم4.م1995ه5

ه24-١015زيزعلادبعنبرمع.ديهشلاردصلا.0

نبرمعفيلأت/ه١7751ىفوتملافاصخلليضاقلابدأحرشباتك فورعملازيزعلادبع

ثارتلاءايحإ«فاقوألاةرازو:دادغب.١ط.ناحرسلالالهييحمقيقحت؛ديهشلاردصلاب

ثازنلاءايحإ«فاقوألاةرازو«ةيقارعلاةيروهمجلا)ج4ل.م1978ءه134١«يمالسالا

١8(؛يمالسإلا

فشكم

ه547-015زيزعلادبعنبرمع,.ديهشلاردصلا.71
دمحميبأنيدلاماسحديهشلاردصلانمهحرشعمفاصخلارمعنبدمحألتاقفنلاباتك

يبأقيقحت؛ديهشلاردصلابفورعملازيزعلادبعنبرمعل/يراحبلاةزامنبزيزعلادبعنبرمع
ص167.م1919ءه158١«ةيفلسلارادلا:عدنهلا]يابموب.يناغفألاافولا

فشكمريغ

مغ -ى١1

 



ه054١-2,زيزعلادبعنبرمع,ديهشلاردصلا."7
دمحميبأنيدلاماسحديهشلاردصلانمهحرشعم.فاصخلارمعنبدمحألتاقفنلاباتك

يبأقيقحت؛ديهشلاردصلابفورعملازيزعلادبعنبرمعل/يراخبلاةزامنبزيزعلادبعنبرمع
ص0١1.م1984ه١4٠04«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط-.يناغفألاافولا

ها701-17,يوقلادبعنبناميلس.يرصرصلا."
ةهبشفشكيفةيمالسإلاتاراصتتنالا[وأ]نايدألاةنراقمملعيفةيمالسإلاتاراصتتالا

/ةينارصنلا -.اقسلايزاجحدمحأقيقحتوةسارد؛يرصرصلايوقلادبعنبناميلسفيلأت

ص06.م1947ه401١؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا

ها70117,يوقلادبعنبناميلس.يرصرصلا..9

نسحمادبعنبهللادبعقيقحت؛يرصرصلايوقلادبعنبناميلسفيلأت/ةضورلارصتخمحرش
جال.م1989-19417مها4.4-111/«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.يكرلا

فشكم

ه0ق,.(ترهاتةيضابأنم),ريغصلانبا.

راد:توريب.راجميهاربإءرصاندمحمقيقحت؛ريغصلانبال/نييمتسرلاةمئألارابخأ

صا9١.م1985ه1405١«يمالسإلابرغلا

فشكم

نبنامثع,حالصلانبا.١ ه011727,نمحرلادبع
نبهللادبعنبقفومقيقحتو؛حالصلانبنمحرلادبعنبنامثعل/ٍيفتسملاوفمابدأ

ءه14.1١,مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛بتكلاملاع:توريب.١ط.رداقلادبع
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ه157نا,نمحرلادبعنبنامثع,حالصلانبا.

فيلأت/ءاتفتسإلاوىوتفلاةيفيكوهماكحأوىتفتسملاةفصوىتفملاطورشوىوتفلابدأ

٠تباط.بلطملادبعيزوفتعفرهيلعقلعوهققح؛حالصلانبنمحرلادبعنبنامثع

صا1/5م1947ها4١١,يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

نبنامثع,حالصلانبا"7 نال,نمحرلادبع ه7

نمملسمحيحصةنايص نمهتيامحوطلغلاولالخإلا /طقسلاوطاقسإلا نمحرلادبعنبنامثعل

ءه١84٠04«يمالسإلابرغلاراد:توريب.رداقلادبعنبهللادبعنبقفومقيقحت؛حالصلانب

صال117ما

فشكم

دا,نمحرلادبعنبنامثع,حالصلانبا.5 ه127

ىبحيهيلعكردتساوهبتروهبذه؛حالصلانبنمحرلادبعنبنامثعل/ةيعفاشلاءاهقفلاتاقبط

قلعوهققح؛يزملانمحرلادبعنبفسويجاجحلايبأهحقنوهلوصأضيب؛يوونلافرشنب

جا.م19972ه5١141١؟«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.بيحبيلعنيدلايحمهيلع

نبنامثع,حالصلانبا.0 ه011127,نمحرلادبع
:ةرونملاةنيدملا.؟ط-.رتعنيدلارونقيقحت؛حالصلانبنمحرلادبعنبنامثعل/ثيدحلامولع

ص179.م1915ءها795١؟«ةيملعلاةبتكملا

فشكم

نا,نمحرلادبعنبنامثع,حالصلانبا.71 ه157
ةشئاعقيقحت؛حالصلانبنمحرلادبعنبنامثعل/حالصإلانساحموحالصلانباةمدقم

(51؛برعلارئاخذإ).ص967.[م989١ءها١]4٠١9«فراعملاراد:ةرهاقلا.نمحرلادبع

فشكم

ها1175١١,عفاننبمامهنبقازرلادبع,يناعنصلا.27
.١ط.دمحمملسمىفطصمقيقحت؛يناعنصلاعفاننبمامهنبقازرلادبعل/نآرقلاريسفت

4يفجا".م985١ءهها١٠4١,دشرلاةبتكم:ضايرلا

فشكم
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هاا187؟-99١١1.ليعامسإنبدمحم.يناعنصلا.14

هلعقلعوهصنطبض؛يناعنصلاليعامسإنبدمحمفيلأت/داهتجالاريسيتىلإداقنلاداشرإ

م1997ه7١1١4١«نايرلاةسسؤم:توريب.١ط.قالحنسحيحبصدمحمهثيداحأجرو

صا”

فشكمريغ
هل1184؟١١96,ليعامسانبدمحم.يناعنصلا..8

حيقنتيناعملراكفألاحيضوت ريحمدمحمهلمدقوهققح؛يناعنصلاليعامسإنبدمحم/راظنألا

جا.م1947بها755(يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا١.ط.ديمحلادبعنيدلا

نبدمحم,يناعنصلا٠. هلا1١99-147,ليعامسإ

ءسجيرختوقيقحت؛يناعنصلاليعامسإنبدمحمل/ةقرفنيعبسوفينىلإةمألاقازتفاثيدح

:ضايرلا.١ط-.دومحملاحلاصنبنمحرلادبعهلمدق؛ينادعسلادعسنبهللادبعنبا

ص7١1.م994١ءها4١١8«ةمصاعلا

ها1-99١1187,ليعامسإنبدمحم.يناعنصلا0١..
محمقيقحت؛يناعنصلاليعامسإنبدمحمفيلأت/رانلاءانفبنيلئاقلاةلدألاطبإلراتسألاعفر

ص١١١.م1184ءها108١,يمالسإلابتكملا:توريب.١ط.ينابللانيدلارصان

ها87١1١١99.ليعامسإنبدمحم.يناعنصلا."07
/ماكحألاةلدأعمجنممارملاغولبحرش:مالسلاليس يناعنصلاليعامسإنبدمحمفيلأت

ءاهشظفاحلل/رجحنبالةراتخمتاقيلعتعمرثألالهأحلطصميفركفلاةبخننتمهيلي

يبأنيدلا ءبطموةبتكمةكرش:ةرهاقلا.؛ط.رجحنبدمحمنبىلعنبدمحألضفلا

جمايفج4.م1950ها١٠748١«يبلحلايبابلاىفطصم
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ها1817١١49,ليعامسإنبدمحم,يناعنصلا."07

؛يناعنصلاليعامسإنبدمحم/ماكحألاةلدأعمجنممارملاغولبحرشمالسلالبس

.م١198ها40١ءليجلاراد:توريب.يلونخلازيزعلادبعدمحمهيلعقلعوهححص ج4

ها1471١494,ليعامسإنبدمحم,يناعنصلا.5
/ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأفيلأتماكحألاةلدأعمجنممارملاغولبحرش:مالسلالبس

رادتاروشنم:توريب.ءابدألانمةعامجةعجارموقيقحت؛يناعنصلاليعامسإنبدمحم

جمايفج4.م1184ها4٠١«قايحلاةبتكم

فشكمريغ
ها1871١99,ليعامسإنبدمحم.يناعنصلا.0
قيقحت؛يناعنصلاليعامسإنبدمحمل/ماكحألاةلدأعمجنممارملاغولبحرشمالسلالبس

جمايفجا.[م193-]«ثيدحلاراد:ةرهاقلا.رصعميهاربإ

ها1871١١95.ليعامسإنبدمحم,يناعنصلا.5
مزاحقيقحت؛يناعنصلاليعامسإنبدمحم/ماكحألاةلدأعمجنممارملاغولبحرش:مالسلالبس

4م1996ه١©141١«زابلاةبتكم:ةكم؛ضايرلا.ايملعةجرخموةققحم..يضاقلاتجهبيلع

(صكا501)ج

ها87١11١99,ليعامسإنبدمحم,يناعنصلا.0
هققحوهيلعقلع؛يناعنصلاليعامسإنبدمحمفيلأت/مارملاغولبىلإةلصوملامالسلالبس

«يزوجلانباراد:مامدلا.١ط.قالحنسحيحبصدمحمهصنطبضوهثيداحأجرو

جم.م1997ه4

فشكمريغ
نبنيسحلاهللادبعوبأ,يرميصلا. ه7ت,يلع
باتكلاراد:توريب-.يرميصلايلعنبنيسحلاهللادبعيبأل/هباحصأوةفينحيبأرابخأ

صا1/١.م914١ءها1994١«يبرعلا
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نبليعامسإنبنسح.بارصلا..89 ه157ت.دمحم

/ركذلاعامسدنعنفزلاوقفصلاةيهاركولاوحألاوسابللايفةرهشلاولامعألايفءايرلامذ
:ةديرب؛ةرونملاةنيدملا.١ط.هللادبعابدمحمميركابدمحمقيقحتوةسارد؛بارضلانسحهعمج

صال.م1998ها4١5«يراخبلاراد

فشكمريغ
ه97٠١,يزارلابويأنبدمحم,سيرضلانبا.٠
نملزنأامونآرقلالئاضف نبال/ةنيدملابلزناموةكممنآرقلا بويأنبدمحمسيرضلا

ءها14048١«؛ظفاحراد:ةدج:١ط.يدماغلاسامدديعسنبرفسمةساردوقيقحت؛يزارلا

صالثم4

نيدلاءايض١".. ه"01927.دحاولادبعنبدمحم.يسدقملا

نبراد:قشمد.يسدقملادحاولادبعنبدمحمنيدلاءايضل/عدبلابانتجاونئسلاعابتا

#.م981١ها4.04«ريثك (؟؛هيئارتصوصن).صو

ه05197,دحاولادبعنبدمحم,يسدقملانيدلاءايض.."5

؛يسدقملادحاولادبعنبدمحمنيدلاءايضفينصت/عدبلابانتجاوةنسلاعابتانمءزج

ءها1409١«ميقلانباراد:مامدلا.١ط.ديمحلادبعنسحيلعهصوصنجرحخوهققح

ص١١١.م44

فشكمريغ
ه0797157,دحاولادبعنبدمحم.يسدقملانيدلاءايض.«!"5

ةعبطم:ةرهاقلا."ط.يسدقملادحاولادبعنبدمحمنيدلاءايضل/لامعألالئاضفباتك

صا76.م1984اها1٠١4«يندملا

فشكمريغ

-4994-



ه0597.دحاولادبعنبدمحم.يسدقملانيدلاءايض.

هلوصأققحوهيلعقلع؛يسدقملادحاولادبعنبدمحمنيدلاءايضل/لامعألالئاضفباتك

نم)2صال١٠7م19492ه4١141١«ن.د:م.د.ساعدلاديبعدمحأهثيداحأجرخو

(ةنسلازونك
فشكم

ه0197.دحاولادبعنبدمحم.يسدقملانيدلاءايض.0

دحاولادبعنبدمحمنيدلاءايضل/باقعلاومثإلانمهيفاموباحصألابسنعيهنلا

-.م497١ءه١54١51«عيزوتلاورشنللةبورعلارادةبتكم:[تيوكلا]ةافصلا.١ط.يسدقملا

صا

ه059127,دحاولادبعنبدمحم.يسدقملانيدلاءايض51

دحاولادبعنبدمحمنيدلاءايض/باقعلاومثإلانمهيفاموباحصألابسنعيهنلا

-.١ذط.يكرتلاهللادبعنبنمحرلادبعهلمدقوهثيداحأجرخوهيلعقلعوهققح؛يسدقملا

صا.م1914ءها١41١١5«ةلاسرلاةسسؤم:توريب

فشكمريغ
ه111ت,ةيطعنبيلعنبدمحم.يكملابلاطوبأ..7

اهححصوهصوصنققح؛يكملاةيطعنبيلعنبدمحمبلاطيبأل/بولقلاتوقباتك

ءه5١14١-114١١«داشرلاراد:ةرهاقلا.١ط.نيفحلامعنملادبعاهتساردىلعرفوتو

(ىربكلاةيمالسإلاةعوسوملا).جال.م1995١-0١

نبناميلس.يناربطلا.4 ه77--١71,يماشلادمحأ
/طسوألامجعملا :ضايرلا.١ط.ناحطلادومحمقيقحت؛يناربطلايماشلادمحأنبناميلسل

جال.م192881940بها4.17١14.8-«فراعملاةبتكم

فشكم

س19



ه71١11-١0,يماشلادمحأنبناميلس.يناربطلا.9
/ريغصلامجعملا دمحمنمحرلادبعهلوصأعجاروهححص؛يناربطلايماشلادمحأنبناميلسل

جم١ْفجا.م1958:«ه78/8١«ةيفلسلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا.نامثع

فشكمريغ
ه١11-١51,يماشلادمحأنبناميلس.يناربطلا.,
ديحبادبعيدمحهثيداحأجرحوهققح؛يناربطلايماشلادمحأنبناميلسل/ريبكلامجعملا

جما76.م1941ء«ه504١«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:ةرهاقلا.؟ط.يفلسلا

فشكم(/ثحبلاةنيع

71١-11١0ه ,يماشلادمحأنبناميلس,يناربطلا .١"٠

/نييماشلادنسم يدمحهفيداحأجرخوهققح؛يناربطلايماشلادمحأنبناميلسفيلأت

جا”.م1189ه١4٠١,ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.يفلسلادينادبع
فشكم

ه١.1-١71,يماشلادمحأنبناميلس,يناربطلا.,"
ليعامسإيبأقيقحت؟يناربطلايماشلادمحأنبناميلسفيلأت/ثيدحلاةاورنمءاطعهمسانم

صده5.م1986ءه14.08١«بتكلاملاعراد:ضايرلا.اًمسلابليعامسإنبماشه

فشكم

ه١٠٠-776ديزينبريرجنبدمحم,يربطلا."7"

-.[م198١-]«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.يربطلاديزينبريرجنبدمحم/ءاهقفلافالتخا

جميفج١

ه١٠٠-776ديزينبريرجنبدمحم,يربطلا."7

نبدمحأل/نيسحلاسأرباتكهيلي.يربطلاديزينبريرجنبدمحم/نيسحلاداهشتسا
ه١84٠0؛ثارتللنايرلاراد:ةرهاقلا.؟ط.يليمجلاديسلاةساردوقيقحت؛ةيميتنبميلحلادبع

صاألام4

ك5



ه١٠-775,ديزينبريرجنبدمحم.يربطلا.

ديزينبريرجنبدمحمفيلأت/نيدلالاعميفريصبتلا[وأ]ىدهلاملاعموىهنلايلوأريصبت
«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.لبسلاىلعنبزيزعلادبعنبيلعقيلعتوقيقحت؛يربطلا

صالالام21995ه515

صا495-مم4

فشكمريغ
ه١١7-775,ديزينبريرجنبدمحم,يربطلا.7
نعتباثلاليصفتوراثآلابيذهت ريرجنبدمحمل/رابخألانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
دمحممامإلاةعماج:ضايرلا.١ط.ركاشدمحمدومحمهثيداحأجرحوهأرق؛يربطلاديزينبا

(5؛ثارنلا).جم”.م947١ها400«ةيمالسإلادوعسنب

فشكم

ه١١7-775,ديزينبريرجنبدمحم,يربطلا.
ريرجنبدمحم/رابخألانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعتباثلاليصفتوراثآلابيذهت
-.ملسوهيلعهللاىلصيبلابردبعمويقلادبع«ديشرلادمحمرصانقيقحت؛يربطلاديزينبا

نيمرحلامداخنةقفنىلععبط:ةكم جال.م1984--194817ءها١101-407«نيفيرشلا

فشكمريغ
ه١١٠-775ديزينبريرجنبدمحم.يربطلا.4
.؛ط-.يربطلاديزينبريرجنبدمحمفيلأت/نآرقلاريسفتيفنايبلاعماج راد:توريب

٠77١ديزينبريرجنبدمحم,يربطلا53

بئارغريسفتهشماهب؛يربطلاديزينبريرجنبدمحمفيلأت/نآرقلاريسفتيفنايبلاعماج
راد:ةرهاقلا.يروباسينلايمقلانيسحنبدمحمنبنسحلل/ناقرفلابئاغرونآرقلا

ج17.م1440اها408.ثيدحلا

فشكمريغ

-99-



١ه 119 ,ةمالسنبدمحمنبدمحأ.يواحطلا .١
دهعم:[ناتسكاب]دابآمالسإ.يواحطلاةمالسنبدمحمنبدمحأفيلأت/ءاهقفلافالتمخا

صالا4.ه١*١91«ةيمالسإلاثاحبألا

ه١7١9,ةمالسنبدمحمنبدمحأ.يواحطلا.7
دمحم«قحلاداجديسدمحمقيقحت؛يواحطلاةمالسنبدمحمنبدمحأل/راثآلايناعمحرش

ج4-.م9179١ءه199١,ةيدمحملاراونألاةعبطم:ةرهاقلا.راجنلايرهز

ه١7١9,ةمالسنبدمحمنبدمحأ,يواحطلا.
؛يواحطلاةمالسنبدمحمنبدمحأل/ريبكلاطورشلانمهيلعرثعام.اليذم:ريغصلاطورشلا

ةسائر:دادغب.يروبجلادمحمهللادبعهعبطيلعفرشأوهعجار؛ناحزوأيحورقيقحتب

١١(؛يمالسإلاثازلاءايحإ).(ص)1١77/8جا.م19174ءه914١,فاقوألاناويد

فشكم

ه١7١9,ةمالسنبدمحمنبدمحأ,يواحطلا.5
رديح.يناغفألاافولايبأقيقحت؛يواحطلاةمالسنبدمحمنبدمحأل/يواحطلارصتخم

ص404-.م1101ءها١ا١٠7ةينامثعلافراعملاءايحإةنجل:[دنها]نكدلادابا

فشكمريغ
نبميهاربإ.يسلبارطلا.0 ه807-077.ىسوم
دئارلاراد:توريب-.يسلبارطلاىسومنبميهاربإفيلأت/فاقوألاماكحأيففاعسإلا

ص119.م١198ءها١5٠01١«يبرعلا

فشكمريغ
ه5ت.ليلخنبيلع.يسلبارطلا.1

نيعم :ةرهاقلا.يسلبارطلاليلخنبيلعفيلأت/ماكحألانمنيمصخلانيبددرياميفماكحلا

صآوم.م1895ه٠(ةينميملاةعبطملا

فشكمريغ

7م



نبميهاربإنبدمحم,.يسوسرطلا.7 ه١١1177ملسم

بتاردمحأقيقحت؛يسوسرطلاملسمنبميهاربإنبدمحمجيرخت/رمعنبهللادبعدنسم
صقل.م1917ءها1797«سئافنلاراد:توريب.شومرع

فشكم

نبدمحم.يشوطرطلا. ه١07-١50,فلخنبديلولا

فلنبديلولانبدمحم/هدلاولدلولايلعبحياموهدلاولدلاولايلعبجيامنيدلاولارب

ص١١1.م1985ءه1401١/«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.يشوطرطلا

نبدمحم.يشوطرطلا..5 ه١٠01-١50,.فلخنبديلولا

عبط:ةدج.يبلاطلادمحمقيقحت؛يشوطرطلافلخنبديلولانبدمحم/عدبلاوثداوحلا

صالا81.[م1915-,ه8١-],دوعسلآزيزعلادبعنبلعشمريمألاةقفنىلع

فشكمريغ
نبدمحم,عالطلانبا.١16١ هئ20501.جرفلا

عباطم:ةحودلا-.عالطلانبجرفلانبدمحمفيلأت/ملسوةيلعهللاىلصهللالوسرةيضقأ

ص7١1-.[م91١/-]«ةينطولارطق

نبدمحم,عالطلانبا..١ هئ206/0.جرفلا

هحيحصتبىنتعا؛عالطلانبجرفلانبدمحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةيضقأ

دمحمهيلعقيلعتلاو ص311749٠.م1943بها407«يراخبلاراد:ةديرب.روكشلادبع

نبدمحم,عالطلانبا..5 هئ20501.جرفلا

راد:توريب-.عالطلانبجرفلانبدمحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةيضقأ ملقلا

صا45.ما941/مهال

-74-



نبنسحلا.يسوطلا..7 ه7١17؟ت,يلع
/يذمزرتلاعماجىلعيسوطلاجرختسمماكحألارصتخم نبنسحلافيلأت ؛يسوطلايلع

ةبتكم:ةرونملاةنيدملا١يراصنألايرابلادبعفارشإ؛يسينودنألادمحأنبسينأةساردوقيقحت

ج4-.م194١ها©4١1٠.ءابرغلا

فشكم

نبدمحم,يسوطلا. ه47--110.يلعنبنسحلا
-.مولعلارحبقداصدمحمميدقت؛يسوطلايلعنبنسحلانبدمحم/يسوطلاخيشلايلامأ

جام1954هال«ةيلهألاةبتكملا:دادغب

ه١5-740,يلعنبنسحلانبدمحم.يسوطلا.0

ىسيعدمحأةبتكم:تاهيس.الط.يسوطلايلعنبنسحلانبدمحمفيلأت/تسرهفلا

.م1987ها1.7ءداوزلا صاهال

فشكم

نبدمحم,نولوطنبا..17 ه901؟-١8,.دمحأيلع
نبدمحأيلعنبدمحمهفنص/ملسوهيلعهللاىلصنيلسرملاديسبتكنعنيلئاسلامالعإ

ةسسؤم:توريب.7ط..طوؤنرألارداقلادبعهعجار؛طوؤنرألادومحمهققح؛نولوط

صام.م941١ه104١,ةلاسرلا

ه18177٠1,كاحضلامصاعيبأنبدمحأ,.مصاعيبأنبا.7
-.١١ط-.ةرباوجلادمحألصيفمسابقيقحت؛كاحضلامصاعيبأنبدمحأل/يناثملاوداحآلا

جا".م١19١هه١4١١1«ةيارلاراد:ضايرلا

ه18172١1,كاحضلامصاعيبأنبدمحأ.مصاعيبأنبا.4
وبأهثيداحأجرخوهيلعقلعوهققح؛كاحضلامصاعيبأنبدمحأفيلأت/داهجلاباتك

ءها1409١ءمكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.ديمحلادشارلاناميلسنبدعاسمنمحرلادبع

(ص/8١٠6)جا.م8

-5176-



ه141717١5,كاحضلامصاعيبأنبدمحأ.مصاعيبأنبا.9
:ةرهاقلا-.يناسعنلاردبدمحمحيحصت؛كاحضلامصاعيبأنبدمحأفيلأت/تايدلاباتك

ص/46.م1506ءها5٠١ا"؛مدقتلاةعبطم

فشكمريغ
مصاعيبأنبدمحأ,مصاعيبأنبا٠. ه1877٠5,كاحضلا

.١ط.دماحديمحلادبعيلعلادبعقيقحت؛كاحضلامصاعيبأنبدمحأفيلأت/دهزلاباتك

صا45.م941١ه14.4١,ةيفلسلارادلا:[دنحلا]يابموب

نبدمحم.يسلدنألامصاعنبا.١ هل1571١,.دمحم
نامع.يطانرغلادمحمنبدمحممصاعنبال/ىضقوهللاردقاملميلستلاىفاضرلاةنج

جمالىفجا“.م19882ه١٠14١«ريشبلاراد:[ندرألا

نبدمحم,يسلدنألامصاعنبا..7 هل1971١.دمحم

رمعدمحمقيقحت؛يسلدنألادمحمنبدمحممصاعنبال/لوصألاملعىلإلوصولاىقترم
صا5١.م995١ءها١4١٠6.يراخبلاراد:ةرونملاةنيدملا؛ةديرب-.يرئازجللايعامس

ها١8ت.يروباسينلافسويدمحم.يرماعلا"٠1٠١.

؛يرماعلايروباسينلافسويدمحمل/نايدألاةنراقميفةساردقيقحت:مالسإلابقانممالعإلا

صا/ا1.م1988ه١4٠04«ةلاصألاراد:ضايرلا.١ط.بارغديمحلادبعدمحأقيقحت

عيبر,يقابلادبع.5 ركبوبأ
دادعإ/يميمتلادمحأنبنابحنبدمحممتاحيبأمامإللءافعضلاونيحورحملاباتكسرهف

صالهال.م997١ها5١7«ليجلاراد:توريب.١ط-.يقابلادبعركبوبأعيبر

لصفنمفاشك

-ك195-



ه774177,هللادبعنبفسويرسلادبعنبا._0
:ةرهاقلا.ربلادبعنبهللادبعنبفسويرمعيبأل/راصمألاءاهقفبهاذملراكذتسالا

جا.م1971هها١591١«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا

نبفسويسلادبعنبا هغ17؟714,هللادبع

؛ريلادبعنبهللادبعنبفسويل/ىنكلابملعلاةلمحنمنيروهشملاةفرعميفءانغتسالاباتك
جا.م397١هه417١«ةيميتنباراد:ضايرلا.؟ط.ةملوسلالوحرملاهللادبعقيقحت

فشكم/ثحبلاةنيع
نبفسويرسلادبعنبا.7 ه71277+,هللادبع

/باحصألاةفرعميفباعيتسالا دمحميلعقيقحت؛ربلادبعنبهللادبعنبفسويل .يواحبلا

عبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا (ص70591)ج4-.م1155ه185١ءرشنلاو

فشكم

نبفسويسلادبعنبا. هغ55417,هللادبع
«يندملاكلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأفيلأت:ءاهقفلاةثالثلاةمئألالئاضفيفءاقتنالا

نبهللادبعنبفسويل/يفوكلاتباثنبنامعنلاةفينحيبأ«يبلطملايعفاشلاسيردإنبدمحم

ص410.م1991ها411/«ةيمالسإلاتاعوبطملابتكم:بلح.١ط-.ريلادبع

نبفسويسلادبعنبا.4 هغ55417,هللادبع
نمأطوملايفاملديهمتلا /ديناسألاويناعملا قلعوهققح؛ربلادبعنبهللادبعنبفسويفيلأت

-١584:ةلاضفةعبطم:عبرغملا]ةيدمحملا.١ط.[خآو]يولعلادمحأنبىفطصمهيلع

جاك.م1151.-19009ه١

نبفسويسلادبعنبا.٠ ه7145.هللادبع
ىلعفقو؛ريلادبعنبهللادبعنبفسويل/هتلمحوهتياوريفيغبنياموهلضفوملعلانايبعماج
ةرادإ:ةرهاقلا.ةيرينملاةعابطلاةرادإىلوألاةرمللهيشاوحدييقتوهحيحصتوهعبط

جمايفجا.[م195-],ةيرينملاةعابطلا

-كك؟ا/-



نبفسويلادبعنبا.١" ه7717.هللادبع

:توريب-.ربلادبعنبهللادبغنبفسويل/هتلمحوهتياورفيغبنياموهلضفوملعلانايبعماج
جا-.[م91١-],ركفلاراد

نبفسويرلادبعنبا."7 ه7747.هللادبع

هلمدق؛ريلادبعنبهللادبعنبفسويل/هتلمحوهتياورفىغبنياموهلضفوملعلانايبعماج

«ها4.07١؛ةيمالسإلابتكلاراد:ةرهاقلا.ةحقنموةديزم«5ط.بيطخلاميركلادبع

صدرملال.م5

نبفسويرلادبعنبا.1١١١ هغ71477,هللادبع

«يريهزلالابشألايبأقيقحت؛ربلادبعنبهللادبعنبفسويفيلأت/هلضفوملعلانايبعماج
جا.م1951ه4«يزوجلانباراد:مامدلا.١ط.نسحدمحمهسراهفلمع

فشكم/ثحبلاةنيع

نبفسويبلادبعنبا5 هغ71477,هللادبع

فرردلا /ريسلاويزاغملاراصتخا نبفسويفيلأت راد:توريب.١ط-.ريلادبعنبهللادبع
١.م1984-ه1404١«ةيملعلابتكلا

ةشكمريغ

نبفسويرسلادبعنبا0 ه7717.هللادبع

صك*ا

/ديهمتلاثيداحأجيرختراصتخايفديحملاحتفهعم.ربنباديهمتليهقفلابيترتلايفربلاحتف

نبدمحمهجيرخترصتخاوهبتر؛ريلادبعنبهللادبعنبفسويفيلأت -.يوارمغلاباهولادبع

جا.م1955ها1117,ةيلودلاسئافنلاةعومجم:ضايرلا
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نبفسويرسلادبعنبا.71 هغ71477,هللادبع
نبفسويفيلأت/يكلاملاةنيدملالهأهقففيناكلا قيلعتوميدقتوقيقحت؛ربلادبعنبهللادبع

جما..م1998ه4«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.يناتيروملادمحم

(صا85١١)

فشكمريغ
نبفسويبلادبعنبا7 ه:غ7577+,هللادبع

نبهللادبعنبفسويفيلأت/هتياوروهلمحفيغبنياموهلضفوملعلانايبعماجرصتخم

؛ةورمليعامسإنسحهسراهفعضووهققح؛يتوريبلايناصمحملارمعنبدمحأهرصتخا؛ربلادبع
ها41«ريخلاراد:توريب.١ط.طوؤنرألادومحمراصتخابهثيداحأجرخوهعجارو

ص1478.م1

فشكم

ها/10855,نمؤملادبعنيدلايفص.قحلادبعنبا.4

نيدلايفصل/لدحلاولوصألايملعفلمألاقيقحترصتخم:لوصفلادقاعمولوصألادعاوق

؛يملعلاضايرلادهعم:ضايرلا.ركاشدمحمدمحأةعجارموحيحصت؛قحلادبعنبنمؤملادبع

صا795 [م195-ءها78-],فراعملاراد:ةرهاقلا

نبهللادبع.مكحلادبعنبا.. ه10١1-١٠5,يرصملامكحلادبع
سنأنبكلاممامإلاهاورامىلعزيزعلادبعنبرمعةريس نبهللادبعفيلأت/هباحصأو
.ديبعدمحأاهيلعقلعواهححصواهخسن؛دمحمهللادبعيبأهنباةياور؛يرصملامكحلادبع
صا.[م989١ها507]ةبهوةبتكم:ةرهاقلا.؟ط

دمحأرسداقلادبع..٠
/يمرادلامارهبنباليمرادلاننسراثآوثيداحأسرهف :توريب.رداقلادبعدمحأهدعأ

ص“0014.م1988ها5١8؛بتكلاملاع

لصفنمفاشك
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ه1"057١.ىسومنبنيدلاييحم.يناليجلارداقلادبع.2١"

ىسومنبنيدلايبحن/...ةيعرشلابادآلاةفرعميفلحوزعقحلاقيرطيبلاطلةمينغلا
ءه4١1١«ةيريملاةعبطملا:ةكم.راونألارهظمورارسألارسهشماهب.يناليحلارداقلادبع

جام

ه071517١,ىسومنبنيدلاييحم.يناليجلارداقلادبع.."5
رداقلادبعىسومنبنيدلايبن/ةيعرشلابادآلاةفرعميفلجوزعقحلاقيرطيبلاطلةمينغلا
جم١فج7.م1188ه404١«ريبكلاقرشلاةبتكم:دادغب.يناليجلا

نبنيدلاييحم.يناليجلارداقلادبع."31" ه051217١.ىسوم
ةنحلحيحصت؛يناليجلارداقلادبعىسومنبنيدلاييحم/ينامحرلاضيفلاوينابرلاحتفلا

ص1٠٠.م1978ها1848«؛يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا-.ةعبطملابحيحصتلا

ه:ئ59ت.رهاطنبرهاقلادبع.يدادغبلارهاقلادبع."'"

«ةيكزلانونفلاراد:عايكرت]لوبناتسإ.يدادغبلارهاطنبرهاقلادبعفيلأت/نيدلالوصأ

صالمو.ما978ه5

فشكمريغ
هئ19ترهاطنبرهاقلادبع.يدادغبلارهاقلادبع."0

/مهنمةيحانلاةقرفلانايبوقرفلانيبقرفلا هلوصأققح؛يدادغبلارهاطنبرهاقلادبعفيلأت

دمحمةبتكم:ةرهاقلا-.ديمحادبعنيدلاييحمدمحمهيشاوحقلعوهلكشمطبضوهلصقو

ص05٠.[م97١-]هدالوأوحيبصيلع

هئ59ت,رهاطنبرهاقلادبع.يدادغبلارهاقلادبع.."1

/مهنمةيجانلاةقرفلانايبوقرفلانيبقرفلا ةنحلقيقحت؛يدادغبلارهاطنبرهاقلادبعفيلأت

صا050.م1947ها5١8«ليجلاراد:توريب.ةديدجلاقافآلاراديفيبرعلاثارتلاءايحإ

فشكم

تا



هئ19ت.رهاطنبرهاقلادبع.يدادغبلارهاقلادبع.."7

نبرهاقلادبعل/لحنلاوللملاباتك -.ردانيرصنريبلاهيلعقلعوهلمدقوهققح؛يدادغبلارهاط

صام4ا2.36م1985ه١5٠١5«قورشلاراد:توريب.؟١ط

فشكم

صاير.يداهلادبع."

ضايردادعإ/ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألةيادملاثيداحأجيرختيفةياردلاسراهف

صال:789.ه108١«,ةقرعملاراد:توريب.١ط.يداهلادبع

لصفنمفاشك

(ت.د)نسحنبفسوي,يداهلادبعنبا.._

نبنسحنبفسويفيلأت/مذلابوأحدملابمامإلاهيفملكتنميفمدلارحبباتك

«ةيارلاراد:ضايرلا.١ط.سابعنبدمحمنبهللايصوةماسأيبأقيلعتوقيقحت؛يداهلادبع

صاء4م1984ه4

/ثحبلاةنيع فشكم

1١١0-١1؟اىه نبدمحم,باهولادبعنبا .باهولادبع >٠١

نمحرلادبعنبدهفقيلعتوقيقحت؛باهولادبعنبدمحمفيلأت/ةمتافلاةروسريسفت

.١ط.خيشلالآهللادبعنبزيزعلادبعميدقت؛يمورلا ءه405١«نيمرحلاةبتكم:ضايرلا

صابامم

نبدمحم,باهولادبعنبا١" فا1١١0-7١٠7.باهولادبع

-.يمورلاناميلسنبنمحرلادبعنبدهفقيقحت؛باهولادبعنبدمحمفيلأت/قلفلاةروسريسفت
ص+47.م1997ه١541١84؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.لط

فشكمريغ
ها؟1١-0١١1.باهولادبعنبدمحم,باهولادبعنبا.."""

-.يمورلاناميلسنبنمحرلادبعدهفقيقحت؛باهولادبعنبدمحمفيلأت/سانلاةروسريسفت
صا/5.م437١ءها417١«ةبوتلاةبتكم:ضايرلا.١ط
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11١١0-7٠1اه ,باهولادبعنبدمحم,باهولادبعنبا .٠177
نبدمحمفيلأت/لوصألاةثالثلاىلإلوصولاليهست بيطلادمحماهبتر؛باهولادبع

-. ظفحلاليهستهيلي.يراصنألا يكمدمحأنبدحباهبىنتعا/لوصألاةثالثلامظنلوصولاو

1١٠6اص ١949494م. ١147٠١هه ,ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب طذ١.

11١1١0-7٠1اه ,باهولادبعنبدمحم,باهولادبعنبا . "5

/ /ديحوتلاباتك ديحوتلادصاقميفديدسلالوقلاباتكو.باهولادبعنبدمحمفيلأت
١ه 1408 «ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.ةححصمةعجارم«ط.رصاننبنمحرلادبعل

)١ ؛ةوعدلانوئشزكرم.ةيمالسإلاةعماجلاتاعوبطم).صا١"4.ما

ه115ت,رصننبديمحنبدبع,.ديمحنبدبع ."'0

١ ط.ةيابلشيودعلانبىفطصمهللادبعيبأقيلعتوقيقحت؛رصننبديمحنيدبعل/بحتنملا

جما".م1988 - ١908 هها 4١8-١4. راد:تيوكلا؛رجحنباةبتكم:ةكم «مقرألا

فشكمريغ
الل1١-١17ااه نبليعامسإ.ينولجعلالك دمحم

/سانلاةنسلأىلعثيداحألانمرهتشاامعسابلإلاليزموءافخلافشك دمحمنبليعامسال

بتكلاراد:توريب.يدلاخلازيزعلادبعدمحمهيشاوحعضووهححصوهطبض؛ينولجعلا

جا.ه1414١«ةيملعلا

نبهللادبع,يدعنبا ه777170,يناجرجلايدع .,7

/حيحصلاهعماجيفمهركذنيذلاهخياشمنميراخبلاليعامسإنبدمحممهنعيورنميماسأ
يدعنبهللادبعل دمحمنبردبقيقحتوةسارد؛يناجرجلا دمحمنبدامحميدقت؛شامعلا

٠٠١ص . م1144ها 4١8 «يراخبلاراد:ةديرب؛ةرونملاةنيدملا.١ط-.يراصنألا

نبهللادبع,يدعنبا ه777170,يناجرجلايدع ."

هعماجيفمهركذنيذلاهخياشمنميراخبلاليعامسإنبدمحممهنعىورنميماسأ
-.١ط.يربصنسحرماعحرشوقيقحتوةسارد؛يناجرجلايدعنبهللادبعفينصت/حيحصلا

0



بتكلاوءازجألاةلسلس).ص780.م494١هه١14١٠0«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب

(؟؛ةيثيدحلا

فشكم

ه771717710,يناجرجلايدعنبهللادبع,يدعنبا.9
ىلعاهققدواهأرق؛راكذليهسقيقحت؛يناجرملايدعنبهللادبعل/لاحرلاءافعضيفلماكلا

راد:توريب-.ةريثكتادايزوتاقيلعتاهبوةحقنم23ط.يوازغراتخمىيحيتاطوطحملا

0للا

ه08-70/.دمحأنبرمع,يبلحلاميدعلانبا

نبدمحأنبرمعفيلأت/يرارذلاركذيفيراردلا[ىمسملا]ءانبالاةيلستوءابآلاةركذت
ها4٠055«ةيادهلاراد:ةزيجلا.١ط.دمحمباهولادبعءالعهيلعقلعوهققح؛يبلحلاميدعلا

(انثارتنم).ص14.[مام

فشكمريغ
دمحمنبيلع,قارعنبا١" هذ"9077.ينانكلا

هققح؛يناتكلاقارعنبدمحمنبيىلعل/ةعوضوملاةعينشلارابخألانعةعوفرملاةعيرشلاهيزنت

راد:توريب.؟ط.قيدصلادمحمهللادبع«فيطللادبعباهولادبعهيلعقلعوهلوصأعجارو

جا.م١98١ها40١«ةيملعلابتكلا

هل1717-171,ميحرلادبعنبدمحأ,يقارعلانبا.."5"
/فشاكلاليذ نبميحرلادبعنبدمحأل راد:توريب.١ط.يوانضلاناروبقيقحت؛يقارعلا

صا85-.م485١ه5.5١«زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلا

هل717-71,ميحرلادبعنبدمحأ,يقارعلانبا."5"
بيترتوديناسألابيرقت[ىمسملا]نتملاىلعحرشوهو:بيرقتلاحرشيفبيرثتلاحرطباتك
-.يقارعلاةعرزيبأنيدلايلوهدلولوهلحرشلا؛يقارعلانبميحرلادبعنبدمحأل/ديناسملا

جم#يفج8-.[م198١-]«يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا

مم



هل1711-71,ميحرلادبعنبدمحأ,يقارعلانبا.5

/نيسلدملاباتك ذفان«بلطملادبعيزوفتعفرقيقحت؛يقارعلانبميحرلادبعنبدمحأفيلأت

صا11/.م1948ءه1418١ءافولاراد:ةروصنملا.١ط.دامحنيسح

فشكمريغ

نبميحرلادبع,يقارعلا.0 هل710٠-1.نيسحلا

ميحرلادبعنبدمحأنيدلايلوعمج؛يقارعلانيسحلانبميحرلادبعل/فارطألاماهوأبفارطإلا

-.م1980ه5051«نانجلاراد:توريب.١ط.توحلافسويلامكقيقحتوةسارد؛يقارعلا

ص”

فشكم

نبميحرلادبع,يقارعلا.7 هل.1710.نيسحلا

لمحنعينفغملا[ىمسملا]نيدلاموعءايحإجيرخت نمءايحألايفامجيرختيفرافسألايفرافسألا
/رابمخألا .١ط.دوصقمفرشأدمحموبأهبىنتعا؛يقارعلانيسحلانبميحرلادبعل :ضايرلا

جال.م1990ها418«ةيربطةبتكم

نبميحرلادبع.يقارعلا.7 هل."110,نيسحلا
مويقلادبعهلمدقوهققح؛يقارعلانيسحلانبميحرلادبعفيلأت/لادتعالانازيمليذ

ثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرسقلامأةعماج:ةكم.ا١ط.يلابردبع

0١(؛يمالسإلاثارتلانم).ص01٠.م1185ها105«يمالسإلا

هل."1710,نيسحلانبميحرلادبع.يقارعلا.4
ديسلاهيلعقلعوهققح؛يقارعلانيسحلانبميحرلادبعفيلأت/لادتعإلانازيمىلعليذ

ص٠19.م1941ءها501؛بتكلاملاع:توريب.١ط-.يئارماسلايحبص

5غ



نبميحرلادبع,يفارعلا.49 هل."17170,نيسحلا

/ةركذتلاوةرصبتلابةامسملايقارعلاةيفلأحرش :توريب-.يقارعلانيسحلانبميحرلادبعل

جا".[م91١/-]«ةيملعلابتكلاراد

ه574057.دمحأنبهللادبعنبدمحم,يبرعلانبا.0٠"
”ط.يواجبلادمحميلعقيقحت؛يبرعلانبابفورعملادمحأنبهللادبعنبدمحم/نآرقلاماكحأ

ج4-.[م9177١؛ه1591١]ءركفلاراد:م.د.حرشوةدايزاهيفةديدجةعبط

ه571057+,دمحأنبهللادبعنبدمحم,يبرعلانبا.١
هثيداحأجرخخوهلوصأعجار؛يبرعلانبابفورعملادمحأنبهللادبعنبدمحم/نآرقلاماكحأ

دمحمهيلعقلعو ج4-م984١ه١14١4«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.اطعرداقلادبع
فشكم

نبدمحم,يبرعلانبا07 ه5740.دمحأنبهللادبع
-.يبرعلانبابفورعملادمحأنبهللادبعنبدمحمل/يذمرتلاحيحصحرشبيذوحألاةضراع

جماليفج7١.[م517١-]«عيمجللملعلاراد:توريب

فشكمريغ
نبدمحم,يبرعلانبا.."07 ه51780:47,دمحأنبهللادبع
دمحمقيقحتوةسارد؛يبرعلانبابفورعملادمحأنبهللادبعنبدمحم/ليوأتلانوناق

ه١14٠05«نآرقلاةسسؤم:توريب؛ةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةدج.١ط..يناميلسلا

صامك.م15

ه07-١118.دمحمنبيلعنبدمحم,يبرعنبا.15

/جارعملاباتك[وأ]ىرسألاماقملاىلإارسإلا ؛يبرعنبابفورعملادمحمنبيلعنبدمحمل

نعةساردعم؛ميكحلاداعسقيقحت ةردند:توريب.١ط.يفوصلاجارعملاويوبنلاجارعملا

017-.م988١ها4١48ءرشنلاوةعابطلل صا7

فشكمريغ

-«مو-



ه07-١1178.دمحمنبيلعنبدمحم,يبرعنبا.0

-.يبرعنبابفورعملادمحمنبيلعنبدمحم/ةيناسنإلاةكلمملاحالصإفةيهلإلاتاريبدتلا

صا65.م1991ها141١14؛نوسحبةسسؤم:توريب.١ط

فشكم

ه07-١778.دمحمنبيلعنبدمحم.يبرعنبا71
/ميركلانآرقلاريسفت «سلدنألاراد:توريب.يبرعنبابفورعملادمحمنبيلعنبدمحم

جا.م941١ها0

فشكمريغ
نائثدعروعرع."07

ه١41١«ةيارلاراد:ضايرلا.١ط.روعرعناندعدادعإ/يناربطللريبكلامجعملاسراهف

جالم4

لصفنمفاشك

فل١؟1/11,يمغرولادمحمنبدمحم.ةفرعنبا.
نبةفلخخنبدمحمهللادبعيبأةياورب؛يمغرولاةفرعنبدمحمنبدمحم/ةفرعنبامامإلاريسفت

«ةينوتيزلاةيلكلابثوحبلازكرم:سنوت-.١ط.يعانملانسحقيقحتوةسارد؛يناتشولارمع

(ص)6١8جا.ما19ا084-21985ها5-1408

فشكمريغ
ها00ت.يودعلاديعس,ةبورعيبأنبا.4
ثراحلايبأمامإلل/ءاضقلاباتكهيلي.يودعلاةبورعيبأنبديعسل/كسانملاباتك

راد:توريب-.١ط.يربصنسحرماعقيلعتوقيقحتوةسارد؛يدادغبلاسنوينبجيرس
١6(؛ةئثيدحلابتكلاوءازجألاةلسلس).ص7٠١.م5...ه١1475١«رئاشبلا - ١4

فشكمريغ
يبأنبا. نبيلعنبيلع.زعلا ها4777١.دمحم
نمةعامجاهعجارواهققح؛زعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعل/ةيواحطلاةديقعلاحرش
بتكملا:توريب.بياشلاريهزحيضوت؛ينابلألارصاندمحماهثيداحأجرخ؛ءاملعلا

صالل17.م1918هها799١؛يمالسإلا

فشكمريغ

--



.١ ها9717١دمحمنبيلعنبيلع,زعلايبأنبا
نمةعامجاهعجارواهققح؛زعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعل/ةيواحطلاةديقعلاحرش

صءد5؟.[م1848١-]«يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.ينابلألارصاندمحماهثيداحأجر؛ءاملعلا

7. يبأنبا نبيلعنبيلع.زعلا ها57177١دمحم
ةبتكم:ةرهاقلا-.7ط.زعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعل/ةيفلسلاةديقعلايفةيواحطلاحرش
ص130,م1981بها"ا/7؛ثازللاراد

فشكمدريغ
يبأنبا٠7 نبيلعنبيلع.زعلا ها47177١.دمحم

اهعبطىلعفرشأ؛زعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعل/ةيفلسلاةديقعلايفةيواحطلاحرش

صا5١71.[م95١-]؛فسوييلعايركزرشن:م.د.ركاشدمحأ

فشكمريغ
15 ها9777١.دمحمنبيلعنبيلع.زعلايبأنبا
:ضايرلا.؟ط-.زعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعل/ةيفلسلاةديقعلايفةيواحطلاحرش

ج7-.م985١ه40171«فراعملاةبتكم

فشكمريغ
يبأنبا0 نبيلعنبيلع.زعلا ها977/١,دمحم
معنملادبعقيلعتوبيذهت؛زعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعل/ةيواحطلاةديقعلاحرشبيذهت

صد.048-.م19917١ها4148«قرايبلاراد:توريب.١ط-.ةميلحىفطصم

فشكمريغ
ه01-170ا,مساقلايبأنبزيزعلادبع,مالسلادبعنبزعلا"71
ناوضرديسدادعإ؛مساقلايبأنبزيزعلادبعمالسلادبعنبزعلا/نآرقلالكشميفدئاوف

صا27175.م1987ءها4٠05«قورشلاراد:ةدج.؟ط.يودنلايلع

فشكم

ا



نبيلع.ركاسعنبا." شهنا/239١,نسحلا

نبنسحلانبيلعل/نيعبرأيفنيعبرألنيعبرأنمنيعبرأنعةينادلبلانيعبرألاباتك
م997١ه١4١17ءرصاعملاركفلاراد:توريب.١ط.ظفاحعيطمدمحمقيقحت؛ركاسع

(يبدبثازرلاوةفاقثللدجاملاةعمجزكرمتاعوبطم).ص٠”

فشكم

نبيلع.ركاسعنبا.4 هلنا/299١,نسحلا

-.ركاسعنبنسحلانبيلعل/يرعشألانسحلايبأمامإلاىلإبسناميفىزنفملابذكنييبت

عمةناتسآلايفةيضيفلاةنازخلاةخسنويرئارجلائئسحلايقابلادبعةخسننعةروصمةعبط

بم1914ها799«يبرعلاباتكلاراد:توريب.ةرماعلاةيروميتلاةنازخلاةخسنبةلباقملا

صو5

فشكم

ه599١01,نسحلانبيلع,.ركاسعنبا.89
هسراهفعضووهققح؛ماحفلاركاشهلمدق؛ركاسعنبنسحلانبيلعل/خويشلامجعم

جال.م٠٠50ءها417١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.نيدلايقتءافو

فشكم

نبيلع,.ركاسعنبا.. ه0ا/296١,نسحلا

-.ظفاحلاعيطمدمحمقيقحت؛ركاسعنبنسحلانبيلعل/أطوملالضفيفىطغملافشك

صا5١٠.م1957ءها١4١7ءرصاعملاركفلاراد:توريب

دمحمءاطع.3١ رداقلادبع

عمج/يزملافسوينبنمرلادبعيكازلانبفسويلفارطألاةفرعم.فارشألاةفحتسراهف

دمحمدادعإو جا.م٠99١.ءه١١141١«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.اطعرداقلادبع

لصفنمفاشك

يقدصراطعلا..7
:توريب-.راطعلايقدصاهعنص/يراقيلعالمللحياصملاةاكشمحرشحيتافملاةاقرمسراهف

شصد.4.اها15١4ءركفلاراد

لصفنمفاشك

-8-



ها/7055١,دوادنبميهاربإنبيلع,راطعلانبا."7"

داؤفهققح؛راطعلانبدوادنبميهاربإنبيلعل/يوونلامامإلاةمجرتيفنيبلاطلاةفحن
صاا7.م1931ها4١1«ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكسإلا.١ط.دمحأمعنملادبع

ه05754١.بلاغنبقحلادبع.ةيطعنبا.7

قداصقيلعتوقيقحت؛ةيطعنببلاغنبقحلادبعل/زيزعلاباتكلاريسفتفزيجولاررحملا
-.جم915١هه194١«ةنسلاونآرقلاةنحل؛ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلحما:ةرهاقلا.حالملا

(4ةنسلاونآرقلاةنحجل؛ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا«ةيبرعلارصمةيروهمج)

نبقحلادبع.ةيطعنبا<.0 ه05754١بلاغ

يلاحرلاقيلعتوقيقحت؛ةيطعنببلاغنبقحلادبعل/زيزعلاباتكلاريسفتيفزيجولاررحملا
؛مولعلارادةسسؤم«يناثلآدمحنبةفيلخخيشلاةقفنىلععبط:ةحودلا.ا١ذط.قورافلا

جاهم991١-9١الالهه١١4١-191/

نمحرلادبعدلاخ.كعلا.1

.١ط.مزمزيدمح«سيردإدمحمءكعلانمحرلادبعدلاخفيلأت/بيهرتلاوبيغرتلاسراهف

ص01٠.م1988اه14.9١«ناعإلاراد:قشمد

لصفنمفاشك

نبهللادبع.يربكعلا.7 ه07-117+,نيسحلا
نيسحلانبهللادبعل/نآرقلاعيمجيفتاءارقلاوبارعإلاهوجونمنمحرلاهبنمامءالمإ

؛يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.5ط.ضوعهوطعميهاربإحيحصتوقيقحت؛يربكعلا

جمايفجا-م1959ه0

نبيلعدمحم,نالعنبا..< ها997١01دمحم

:توريب-.نالعنبدمحمنبىلعدمحمفيلأت/نيحاصلاضايرقرطلنيحلافلاليلدباتك

جم4يفج8-.[م١٠154ءه750١]«يبرعلاباتكلاراد
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ه391٠١01.دمحمنبيلعدمحم,نالعنبا8

ىلعةينابرلاتاحوتفلاباتك /ةيوونلاراكذألا -.نالعنبدمحمنبيلعدمحمفيلأت

جافجال.[م98١-]«ةيمالسإلاةبتكملا:ةرهاقلا

نبليلخ.يئالعلا٠. هاا79:.يدلكيك

زكرم:تيوكلا.يئالعلايدلكيكنبليلخفيلأت/ةباحصلالاوقأيفةياصإلالامجإ

(؟؛ثارتلاوتاطوطخملازكرم).ص4١٠3.م941١ءها٠14١.ا/«ثارتلاوتاطوطخملا

فشكمريغ
1١/الىه 579: نبليلخ.ينالعلا ,.يدلكيك .١

ةغللاعمجم:قشمد.يئالعلايدلكيكنبليلح/داسفلايضتقييهنلانأيفدارملاقيقحت

صا.م915١ه965١«ةيبرعلا

نبليلخ,يئالعلا.7 ْفالا79١1:.يدلكيك
/داسفلايضنقييهنلانأيفدارملاقيقحت ءركفلاراد:قشمد.يئالعلايدلكيكنبليلخل

صخقألا.م1987ه١

١لاىه 79: نبليلخ,يئالعلا .يدلكيك .١87

ةسارد؛يئالعلايدلكيكنبليلخفيلأت/ةبحصلافيرشهلتبثنملةيترلافينمقيقحت

قيقحتو صام1988ه١4٠١«ةمصاعلاراد:ضايرلا-١ط.يرقشقدمحمميحرلادبع

نبليلخ.يئالعلا فالا191:.يدلكيك

يلع«بلطملادبعىزوفتعفرقيلعتوقيقحت؛يئالعلايدلكيكنبليلخل/نيطلتخملاباتك
صا7١-.م1995ه1415١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.ديزمطسابلادبع

فشكرم

3



ةمارغنبرمع.يورمعلا.0

هعضو/يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجلاروثأملابريسفتلافروشنلاردلاثيداحأسرهف

صه015م1488ه1408١«بتكلاملاعراد:ضايرلا.١ط.يورمعلاةمارغنبرمع

فاشك/ثحبلاةنيع لصفنم

نبةورع,ماوعلانبا.71 ه79١نسيزلا

؛هنعدوسألايبأةياورب؛ماوعلانبريبزلانبةورعل/ملسوهيلعهللاىلصهللالوسريزاغم
لودليبرعلاةيبرتلابتكم:ضايرلا.١ط.يمظعألاىفطصمدمحمهلمدقوهققحوهعمج

صا114م١198ها14٠8١«جيلخلا

نبميهاربإ.نوعيبأنبا.7 ه7ت.دمحأنبدمحم
دمحأيمقيقحتوةسارد؛نوعيبأنبدمحأنبدمحمنبميهاربإفينصت/ةتكسملاةبوحألا

ءها411١/؛ةيعامتجامولعلاوةيناسنإلاثوحبلاوتاساردللنيع:ةرهاقلا.١ط.فسوي

صا14م65

فشكمريغ
نبميهاربإنوعيبأنبا.4 ه7ت.دمحأنبدمحم
دمحمقيقحتوةسارد؛نوعيبأنبدمحأنبدمحمنبميهاربإفينصت/ةتكسملاةبوجألاباتك

صا716.[م5886١ءها408١]«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.دمحأرداقلادبع

فشكم

نبدمحأنبدومحم,ينيعلا. هل71100.ىسوم

رصانبريهشلارمعدمحميولوملاقيلعت؛نيعلاىسومنبدمحأنبدومحم/ةيادهلاحرشيفةيانبلا
ج11م1140ءهه١14١١ءركفلاراد:توريب.ةديزموةحقنم«؟ط.يروفمارلامالسإلا

ها1-7١٠134,يضوكلاةنييعنبنايفس.ةنييعنبا.

-.١ط.يرياحمحلاصدمحأةساردوقيقحتوعمج؛يفوكلاةنيبعنبنايفسل/ةنيبعنبنايفسريسفت

ص174.م947١ءه507١"«ةماسأةبتكم:ضايرلا؛يمالسإلابتكملا:قشمد؛توريب

-541-



ه5174ت,مناغنبدمحأنبمالسلادبع.مناغنبا١..

فيلأت/سيلبإسيبلتركذيفةمدقم:سيلبإسيلفت ميلسقيقحت؛مناغنبدمحأنبمالسلادبع
عمتارظانم).صما.م1989ءه4.09١؛يزوجلانباةبتكم:مامدلا.١ط.يلالهلا

١(؛ناطيشلا

فشكم

ها١١١٠ت,نمحرلادبعنبدمحمنبدمحأ,يواقرغلا.7

؛يواقرغلانمحرلادبعنبدمحمنبدمحأفيلأت/يعفارللريبكلاحرشلابيرغفرينملاحابصملا
١فجا”.[م19177ءهها91+1],فراعملاراد:ةرهاقلا.يوانشلاميظعلادبعقيقحت

(صالا؟«ن)

فشكمريغ

ها١١٠٠ت.نمحرلادبعنبدمحمنبدمحأ,يواقرغلا.47

نمحرلادبعنبدمحمنبدمحأفيلأت/يعفارللريبكلاحرشلابيرغيفرينملاحابصملاباتك

جمايفج7.م1917ءها75١«ةيريمألاةعبطملا:ةرهاقلا.يواقرغلا

نبدمحمدماحوبأ,يلازخلا.5 ه00٠020٠,.دمحم

دمحمنبدمحمدماحيبأفينصت/نيدلامولعءايحإ باتكهليذب.يلازغلا لمحنعيئغملا

ميحرلادبعلضفلايبأنيدلانيزل/رابخألانمءايحإلايفامجيرختفرافسألانمرافسألا
/ءايحإلالئاضفبءايحألافيرعت:لوألا:بتكةثالثهرمحخآيف.يقارعلانيسحلانبا

نعءالمإلا:يناثلاءيولعابسورديعلاهللادبعنبخيشنبهللادبعنبخيشنبرداقلادبعل
ىلعهلنيرصاعملاضعباهدروأتاضارتنملاهبدريلازغلادمحمنبدمحمدماحيبألتالاكشإ

زيزعلادبعفارشإبححص؛يدرورهسلل/فراعملافراوع:ثلاثلا؛ءايحإلانمعضاومضعب
جم[مها١1١51)]«ملقلاراد:توريبطاناوريسلانيدلازع
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وبأ,يلازغلا.0 نبدمحمدماح ه0٠010٠.دمحم
مولعءايحإ دمحمنبدمحمدماحيبأل/نيدلا رافسألالمحنعيغملاباتكهليذب.يلازغلا

نبميحرلادبعلضفلايبأنيدلانيزل/رابخألانمءايحإلايفامجيرختيفرافسألانم
ةبتكملا:توريب.ةطلبيلادلادمحمهسراهفعضووهعجاروهطبضبىنتعا؛يقارعلانيسحلا

جدم١١٠٠ها477«ةيرصعلا

فشكم

وبأ,يلازغلا.57 نبدمحمدماح ه0٠05:0٠,دمحم
/نيدلالوصأيفنيعبرألا ءه179١/«قافآلاراد:توريب.يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل

صا:م1:

فشكمريغ

17 ه00٠050١.دمحمنبدمحمدماحوبأ,يلازغلا
دمحمنبدهفهلمدقوهيلعقلعوهققح؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/سايقلاساسأ
ص4١1.م987١ءها4١«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.ناحدسلا

نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا. ه00010٠,دمحم
-.ديمحلادبعنيدلايبحمدادعإ؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/ةيجوزلاةداعسلاومالسإلا

ص5١١.م1944ءها4١14«ةثيدحلاتامدخلاةبتكم:ةدج.١ذط

فشكمريغ.
نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا.5 ه0-0010٠.دمحم

.محلموبيلعهيلعقلعوهلمدق؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/داقتعالايفداصتقالا
صال41/-.م1997ءها51«لالحلاةيتكموراد:توريب.١ط

0٠00ه 10٠ .دمحمنبدمحمدماحوبأ,يلازغلا .٠٠
دمحمنبدمحمدماحيبأل/داقتعالايفداصتقالا «حيبصىلعدمحمةبتكم:ةرهاقلا.يلازغلا

صال.م1901ه5
فشكمريغ

ه0-010٠,دمحمنبدمحمدماحوبأ,يلازغلا١.
-.مانغلاتعلطدمحأميدقتودادعإ؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/داقتعالايفداصتقالا

صام1.م1917ءها21917.ن.د:ةرهاقلا

4م



-0٠00ه 50٠١ ,دمحمنبدمحمدماحوبأ,يلازغلا ..٠"

؛نارقلاةبتكم:ةرهاقلا-.ييلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/بونذلاتارفكموهللاىلإةبوتلا

صا٠دو-.م1985ه1

0١0ه 50٠ نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا .دمحم .٠"

راديفيبرعلاثازتلاءايحإةنحقيقحت؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/نآرقلارهاوج

صاال*248-.م١198ءهها١5٠.١«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.هط.ةديدجلاقافآلا

نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا.٠5 ه50٠0-٠0,دمحم
راد:توريب.ميهاربإليلخةعجارم؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/نآرقلارهاوج

صا١5.م1991ها4١5«ينانبللاركفلا

فشكمريغ
ه00٠050٠.دمحمنبدمحمدماحوبأ,يلازغلا.0

دمحمنبدمحمدماحيبأل/روصلايفخفنلاىتحروبقلاةايحوهتدشوتوملاتاركس ؛يلازغلا

«يعاسلاةبتكم:ضايرلا؛نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.روشاعفيطللادبعقيلعتوقيقحتوةسارد

نم).ص74٠.م19852ه5١ (يلازغلادماحيبأمالسإلاةجحعئاور

نبدمحأ,يزغلا.01 ها114.ت,ميركلادبع
:ضايرلا.١ط.يزغلاميركلادبعنبدمحأفيلأت/ثيدحبسيلامنايبيفثيشحلادجلا

صا١١.[م١1991١]هه١5١5١«ةيارلاراد

فشكمريغ
ه0159٠5.دمحأنبدمحمنبدمحم.يزغلا.7
نع؛يزغلادمحأنبدمحمنبدمحمل/ةوحألاوةبحصلاركذوةرشعلابادآ رمعهقيقحتب

ص1١3.م1954(ه54١/«ةيبرعلاةغللاعمجج:قشمد.اشابىسوم

فشكم
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ه4”ت.ركبيبأنبىيحينبهللادبع.يناسغلا.
ىنتعا؛يناسغلاركبيبأنبىبحينبهللادبعل/يطقرادلاننسنمفاعضلاثيداحألاجيرخت

«عيزوتلاورشنللبتكلاملاعراد:ضايرلا.١ط.ميحرلادبعنبدوصقملادبعنبفرشأهب
صال...م1941ه١

ه9ت,معنملادبعبيطلاوبأ,نوبلغنبا.9
بيطلايبأفينصت/تاءاثلاوتاءابلاوتانونلاوتاءاتلاوتاءايلافةعبسلاءارقلافالتمخا

زكرم«دوعسكلملاةعماج:ضايرلا.١ط.رمعنسحلامتخلارسقيقحت؛نوبلغنبمعنملادبع

صالا٠.م948١.ها5١141١«ةيوبزرلاثوحبلا

١54اه .وح.ت.دمحمنبليلخنبدمحم,نوبلغنبا ..٠

هلمدقوهصوصنققح؛نوبلغنبدمحمنبليلخنبدمحمفيلأت/ثيراوملاملعفةفحتلا
ءه١4٠١,ةيمالسإلاةوعدلاةيلك:[ايبيل]سلبارط.١ط.نيسحيلعحئاسلاهيلعقلعو

١(؛ثارتلاةلسلس).ص759-م

فشكم

نبدمحأ,.سرافنبا١.. ه719190,ينيوزقلاايركز

دمحمهيلعقلعوهلمدقوهققح؛ييوزقلاايركزنبسرافنبدمحأل/رشبلاريخلريسلازجوأ
صا4.م1997هه14١14١«ديشرلاراد:ةرهاقلا.١ط.نادمحدومحت

فشكم

نبنسحلايلعوبأ.يسرافلا.67 ه"741717.دمحأ
يدجنلاىلعقيقحت؛يسرافلادمحأنبنسحلايلعيبأل/عبسلاتاءارقلاللعيفةجحلا

ةئيحلا:ةرهاقلا.؟5ط.راجنلايلعدمحمةعجارم؛يبلشحاتفلادبع«راجنلاميلحلادبعءفصان

جا.م1947ها4.7«ثارتلاقيقحتزكرم«باتكللةماعلاةيرصملا
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ها7417,دمحأنبنسحلايلعوبأ,يسرافلا..6
نبركبوبأمهركذنيذلاماشلاوقارعلاوزاجحلابراصمألاةمئأ:ةعبسلاءارقللةجحلا ./دهاجم

هعجار؛يتاجيوجريشب«يجوهقنيدلاردبهققح؛يسرافلادمحأنبنسحلايلعيبأفينصت

ءها١14٠015«ثازتللنومأملاراد:قشمد.١ط.قاقدلافسويدمحأ؛حابرزيزعلادبعهققدو

جاما

نبدمحم,يدزألاحتفلاوبأ.5 ه1ت,نيسحلا
ظفاحلافيلأت/ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنممسإهلفرعيالنملىنكلاباتك

قاحسإدمحمنبدمحألابقإنمحرلادبعيبأقيقحت؛يدزألانيسحلانبدمحمحتفلايبأ

ص/5.م1589ءه١٠14١«ةيفلسلارادلا:[دنهملا]يابموب.١ط.يرهوكسب

فشكم

ها11ت.نيسحلانبدمحم.يدزألاحتفلاوبأ.0
/ثيدحلاملعيفنوزحملاباتك جيرختوقيقحت؛يدزألانيسحلانبدمحمحتفلايبأفيلأت

-.م988١؛ه404١«ةيملعلارادلا:[دنلا]يطد.١ط.يفلسلاقاحسإدمحملابقإدمحم

ص4٠

فشكم

يلعنبرهاطدمحم,ينتفلا.7 ه15٠١,يتارجكلا

يتارجكلايلعنبرهاطدمحمفيلأت/رابخألافئاطلوليزنتلابئارغفراونألاراحبعمجب
جد.م194945ءهها٠١1,ناميإلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا."ط-.يئتفلا

ه015-7.01,نيسحلانبدمحم.يزارلارخفلا.
يفنيعبرألا رخفل/نيدلالوصأ دمحأنبهللادبعحيحصت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلا

فراعملاةرئاد:[دنحلا]نكدلادابارديح.نسحأرظانمءيسودقلالداعدمحم,يودعلا

ص191-.م974١ءهها57٠,ةينامثعلا
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نبدمحم,يزارلارخفلا. ه٠-055.نيسحلا
هطقيقحت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا

.ما9ال8ها«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.يراوحلاىفطصم,دعسفوؤرلادبع

صضا6ه5؟

فشكمريغ
نبدمحم.يزارلارخفلا.9 ه-055-1.نيسحلا

-.سيملانيدلايبحمليلخهلمدق؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/يزارلارخخفلاريسفت

ةبتكملا:عةكم].ركفلاراد:توريب.ةحقنم؛ةلماكةينفسراهفبةدوزم«ةديدجط

جاا/.م997١ه١4١4«ةيراجتلا

فشكم

نبدمحم,يزارلارخفلا.. ه055٠-2.نيسحلا
دمحأ:ةرهاقلا-.يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخخفل/ريبكلاريسفتلا[وأ]بيغلاحيتافم

جاكماموالا-املاكهالزك١4«يدنفأ

نبدمحم,يزارلارخفلا..6١ ه0"-056.نيسحلا

حيحصتوةيانع؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/ريبكلاريسفتلا[وأ]بيغلاحيتافم
جالا.م1919اها187دمحمنمحرلادبعرشن:ةرهاقلا-.يواصلاليعامسإهللادبع

نبدمحم,يزارلارخفلا.. ه”055-071,نيسحلا
يبأةمالعلاريسفتهشماهب.يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارحخفريسفت/ريبكلاريسفتلا

ج4-.م517١؛ه594١/ءركفلاراد:توريب.دوعسلا

ه0150,نيسحلانبدمحم.يزارلارخفلا.67"
«ركفلاراد:توريب.١ط.يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارحخفريسفت/ريبكلاريسفتلا

جماوفجا.م1981هه405١
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ه055-1١1,نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا.

:ةرهاقلا.١ط.يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارحخفل/ريبكلاريسفتلا[وأ]بيغلاحيتافم

جام١149هها4١١«يبرعلادغلاراد

ه055-50,نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا.0

قيقحتبتكمدادعإ؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/ريبكلاريسفتلا[وأ]بيغلاحيتافم

«يبرعلاثازنلاءايحإراد:توريب.ةنولموةححصم«ةديدجةعبط-.يبرعلاثازتلاءايحإراد

جما١١يفجالام996١ها5

فشكمريغ
ه055٠-07,نيسحلانبدمحم,يزارلارخفلا.7

هدبعرينمدمحمحيحصت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفلفيلأت/ءايبنألاةمصع

صال.م975١ه706١«ةيرينملاةعبطملا:ةرهاقلا.يقشمدلا

فشكمريغ
ه056-701,نيسحلانبدمحم.يرارلارخفلا..17

-.دوسلانويعريزعلادبعقيقحت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفلفيلأت/ءايبنألاةمصع

ص/١٠-.م1955ءه189١«ةيمالسإلاةبتكملا:صمح

ه”055١-1.نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا.4

«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفلفيلأت/ءايبنألاةمصع

صام221985ه

ه٠-05ع.نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا..9

قيقحت؟يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/ميركلانآرقلايفةرحسلاورحسلاةصق
).ص748-.م1948ء«ها405١«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.ميلسميهاربإدمحمميدقتو
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نبدمحم,يرارلارخفلا..٠" ه055-705,نيسحلا

نمنيرحأتملاونيمدقتملاراكفألصحم نبدمحمنيدلارخفل/نيملكتملاوءامكحلاوءاملعلا

«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.دعسفوؤرلادبعهطهلمدقوهعجار؛يزارلانيسحلا

(4؛يزارلاثارتنم).ص165.م978١ه4

نبدمحم.يرارلارخفلا6١.. ه1"-055.نيسحلا

نمنيرحأتملاونيمدقتملاراكفألصحم نبدمحمنيدلارخفل/نيملكتملاوءامكحلاوءاملعلا

هطهلمدقوهعجار؟يزارلانيسحلا نيدلاريصنةمالعلللصحملاصيخلتهليذبءدعسفوؤرلادبع

نم)-.صالال4.م1984بها4٠04«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يسوطلا

(4؛يزارلاثارت

نبدمحم,يزارلارخفلا..6" ه056-01,نيسحلا

رباجهطقيقحتوةسارد؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/هقفلالوصألاملعيفلوصحملا

م1948(ه798١«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.١ط.يناولعلاضايف

جما"يفمسقا

فشكم

ه055-01.نيسحلانبدمحم,يرارلارخفلا..8""

ثوحبلازكرمدادعإ؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخخففيلأت/هقفلالوصأملعيفلوصحلا

-.ضرعمدمحميلع,دوجوملادبعدمحألداعقيقحت؛زابلاىفطصمرازنةبتكميتاساردلاو

ج4.م1991ءها141١17ءزابلاىفطصمرازنةبتكم:ضايرلا.١ط

ه055-701,نيسحلانبدمحم.يرارلارخفلا.5

يزاجحدمحأقيقحت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/يهلإلاملعلانمةيلاعلابلاطملا
جمميفج1-.م947١ها+01«يبرعلاباتكلاراد:توريب.اقسلا

نبدمحم,يزارلارخفلا.0 ه055-701,نيسحلا

دمحألداعقيلعتوقيقحت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/هقفلالوصأملعيفملاعملا

صا49.م914١ها4١65«ةقرعملاملاعراد:ةرهاقلا.ضوعمدمحمىلع,دوجوملادبع
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ه20150.نيسحلانبدمحم,يزارلارخفلا.1

قيقحت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخخفل/ليزنتلارارسأنم .اطعدمحأرداقلادبع

صا847.[عم٠99١1.ها5١١1؛ملسملاراد:ضايرلا

نبدمحم.يزارلارخفلا.ع, ه”055-05,نيسحلا

نعيزارلاريخفلامامإلااهيفكبيجيةسارد:ةوسنلاديكوةوخألاركمنيبمالسلاهيلعفسوي
-.سابعلايبأدمحمهيلعقلعوهلمدقوهققح؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/ًالاؤس66.

ص095.م19410ءها1.ا/ءيعاسلاةبتكم:ضايرلا

نبيلعنبميهاربإ.نوحرفنبا. ها510-495.دمحم

دمحمقيقحتوةسارد؛نوحرفنبدمحمنبيلعنبميهاربإل/كسانملالاعفأىلإكلاسلاداشرإ
تيب"تاساردلاوقيقحتلاوةمجرتللةينطولاةسسؤملا:سنوت.١ط.نافحألايبأيداهلانبا

(صوصنلاقيقحتةلسلس).ج7.م1988هل48"ةمكحلا

فشكم

نبيلعنبميهاربإ,نوحرفنبا.9 ها570-55.دمحم

نبدمحمنبيلعنبميهاربإفيلأت/بهذملاءاملعنايعأةفرعميفبهذملاجابيدلاباتك

نبرمعنبدمحأنبدمحأسابعلايبأل/جابيدلازيرطتبجاهتبالالينباتكهشماهب.نوحرف

ص75٠.-.[م957١-]«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ّيكبنتلااباببفرغتيقأدمحم

. ها510-59.دمحمنبيلعنبميهاربإ.نوحرفنبا . ٠

قيقحت؛نوحرفنبدمحمنبيلعنبميهاربإل/بهذملاءاملعنايعأةفرعميفبهذملاجابيدلا

9177اها895-1987«ثارتلاراد:ةرهاقلا.رونلاوبأيدمحألادمحمقيلعتو

جا.م5

هوا

 



ه2قت,يطانرغلادمحمنبمعنملادبع.سرفلانبا.١

باتكنمءاسنلاونارمعلآيتروسريسفت سرفلانبال/نآرقلاماكحأ دمحمنبمعنملادبع

«ها504١؛ةيريهامجلارادلا:هتارصم.١ط.ىيحيميهاربإدمحمقيقحتوةسارد؛يطانرغلا

صالالال.م8

ه:١/4.ت,يربخلاميهاربإنبهللادبع,يضرفلا..15"
رصانقيقحت؛يضرفلايربخلاميهاربإنبهللادبعفيلأت/ضئارفلاملعفصيخلتلاباتك

جا.م191948ءها١١7١مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.يديرفلا

نبدمحمنبرفعج.يبايرفلا..5" ه137١7,نسحلا
-.١ط.يريصنسحرماعقيقحت؛يبايرفلانسحلانبدمحمنبرفعجفيلأت/ةوبنلالئالد

نص١١١.م1985ه١«ءارحراد:ةكم

فشكمريغ
فا.نسحلانبدمحمنيرفعج.يبايرفلا.ءءء

دمحمنبرفعجفيلأت/كلذيفةنسلاوءأرقيمكفولضفلانمهيفءاحامونآرقلالئاضف

ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ليربجنامثعفسويجيرختوقيقحت؛يبايرفلانسحلانبا

.١م1989اها8 صالا

فشكمريغ

ه1دعبت,ريدبنبيزاجحنبدمحأ,ينشفلا.0
ىلعمالكلاٍفةينسلاسلاحا:ةيوونلانيعبرألاىلعنيشفلاحرش /ةيوونلانيعبرألا فيلأت

رصنيبأل/تايربلاظعاومفتايعبسلاباتكهشماهب.نيشفلاريدبنبيزاجحنبدمحأ

 [م1959ها780«حيبصيلعدمحمةعبطموةبتكم:ةرهاقلا-.يناذمهلانمحرلادبعنبدمحم

صا

فشكمريغ
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هلدعبت,.يلعنبدمحمنبدمحم.يورهلاحيصف.7

هققح؛يورهلايلعنبدمحمنبدمحمحيصفل/لوسرلاثيدحملعيفلوصألارهاوج
ءه1917١«ةيملعلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا.يروفكرابملارهطأيضاقلايلاعملاوبأهيلعقلعوهلباقو

صا150.مام“

فشكمريغ
هلدعبت.يلعنبدمحمنبدمحم,يورهلاحيصق١181.

حرش؛يورملايلعنبدمحمنبدمحمحيصففيلأت/لوسرلاثيدحملعفلوصألارهاوج
:توريب.١ط-.ةضيوعدمحمدمحمحالصهيلعقلعوهمالعألمجرتوهثيداحأجروهظافلأ

84.م19912هه١14١,ةيملعلابتكلاراد ص١٠٠

فشكم

سراهف. يراخبللريبكلاخيراتلا
جم١يفجا"-.م941١ه401١/«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.

لصفنمفاشك

دعس,نازوشلا.

«بتكلاملاعراد:ضايرلا.١ط.نازوفلادعس/ريبكلايناربطلامجعمىلإبيرقتلا

(سراهفلاةلسلسإ.ص80١.م134.082ه١

لصفنمفاشك

نبدمحم,يدابروربفلا.٠ هلاا/1١9/_.بوقعي

قيقحت؛يدابزوريفلابرقعينبدمحمفيلأت/زيزعلاباتكلافئاطليفزييمتلايوذرئاصب
جا“-.[م91١/-]«ةيملعلاةبتكملا:توريب.يواحطلاميلعلادبع«راجنلايلعدمحم

فشكم

نبدمحم,يدابروريفلا.١ هلاا/1١9/_بوقعي

:قشمد.وتيهنسحدمحمهققح؛يدابزوريفلابوقعينبدمحمل/هقفلالوصأيفةرصبتلا

ص298.م٠198ه١.4.٠ءركفلاراد

فشكم

م9



هلا1/19,بوقعينبدمحم,يدايزوريفلا.07

«ليحلاراد:توريب.يدابزوريفلابوقعينبدمحمل/سابعنباريسفتنمسايقملاريونت
صدام.[ما191-]

فشكمريغ
نبدمحم,يدابزوريفلا..07 ا1/١9,بوقعي هلا

«ه9١١/.«ةيملعلابتكلاراد:توريب.؟ط.يدابزوريفلابوقعينبدمحم/ةداعسلارفس:

صاه9.م4

ا1/١9,بوقعينبدمحم,يدايزوريفلا.5 هللا
؛يدابزوريفلابوقعينبدمحم/ةداعسلارفس[ىمسملا]ملسوهيلعهللاىلصلوسرلايدهنم
ءرشنللباتكلازكرم:ةرهاقلا.ةزمحفسويرمع«حياسلاميحرلادبعدمحأقيقحتوطبض

صامل-.م1997ه4

فشكمريغ
ه"1104,ريرضلارمعنبنمحرلادبع.مساقلايبأنبا.0

ةسارد؛ريرضلارمعنبنمحرلادبعمساقلايبأنبافينصت/يقرخلارصتخمحرشيفحضاولا
جوم١٠٠1ها47١ءرضخراد:توريب-.١ط.شيهدنبهللادبعنبكلملادبعقيقحتو

ه0955ت.مساقنبدمحأ,يدابعلامساقنبا.71
عمجحرشىلعتانيبلاتايآلا نبدمحأل/يلحمادمحأنبدمحمنيدلالالجمامإللعماوجلا
بتكلاراد:توريب.١ط.تاريمعايركزهثيداحأوهتايأجرحوهطبض؛يدابعلامساق

ج4.م195١ه١84١5؛ةيملعلا

ه055تمساقنبدمحأ,يدابعلامساقنبا07
ىلعريبكلاحرشلا -.١ط عيبرهللادبع,زيزعلادبعديسقيقحت؛يدابعلامساقنبدمحأل/تاقرولا
جما.م1990هها5زارخلاةبيتكم:ةدج؛ةبطرقةسسؤم:[ةرهاقلا]
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ه318ت.مساقلانبدمحم,يزرغلامساقنبا.4
-.ئيدرامميحرلادبعهلمدقوهطبض؛يزغلامساقنبدمحمل/عاجشيبأنعمحرش

رادةبتكم:قشمد صا١١.م1190:هه١١14١«ةبحملا

نبيلع,حصاقلانبا.9 هىل1711١-2",يدادغبلانامثع
اريفنبدمحميبألينامألازرحةموظنمحرش:يهتنملايرقملاراكذتويدتبملائراقلاجارس

/يبطاشلا حرش:ةينمألاغولبرصتخم:هفئاحصهليذب.يدادغبلاحصاقلانبنامثعنبيلعل

شماهلابو.غابصلادمحمنبىلع«نئيسحلافلخنسحل/ةيبطاشلالئاسمريرحتمظنىلع
؛ةئيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.يقافصلايرونلايلعل/عبسلاتاءارقلايفعفنلاثيغ

ص470م١198ه١

فشكمريغ
١١له 1/15 ,يدادغبلانامثعنبيلع.حصاقلانبا .٠

قيقحت؛يدادغبلاحصاقلانبنامثعنبيلعل/نيظفللانيبوةلامإلاو:حتفلايفنيعلاةرق

زكرم«بادآلاةيلكءدوعسكلملاةعماج:ضايرلا.١ط.ناميلسهللادبعهللاعفدةساردو

صالا/ل4.م1197ءها4١1«ثوحبلا

فشكمريغ
ه170ت.يربطلادمحأيبأنبدمحأ,يضاقلانبا.١
دمحمىلع؛دوجوملادبعدمحألداعقيقحت؛يربطلادمحأيبأنبدمحأيضاقلانبال/صيخلتلا

ص536.م1996ه١4١5«زابلاىفطصمرازنةبتكم:ضايرلا؛ةكم.ضوعم

7. ه0104.ت,بلاطيبأنبيلعنبدومحم,.يضاق

بيدهزمحةساردوقيقحت؛يضاقبلاطيبأنبيلعنبدومحمبيترت/ريبكلايذمزلاللع
جا-م1945ه40171؛ىصقألاةبتكم:[ندرألا]نامع.ىفطصم

فشكم

هلا١5-1/77دمحمنبدمحأ,ةبهشيضاقنبا67
قلعواهلمدق؛ةبهشيضاقنبدمحمنبدمحأعمج/ةبقعنبىسوميزاغمنمةبختنمثيداحأ

نسحرروهشماهيلع ص4١٠م1991ءه5١141١«نايرلاةسسؤم:توريب.١ط.ناميلس
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نبدمحأ,ةبهشيضاقنبا.5 ها777١٠4دمحم

ىنتعا؛ةبهشيضاقنبدمحمنبدمحأل/ةيعفاشلاتاقبط بتروهيلعقلعوهحيحصتب
:ةكم؛ةينامثعلافراعملاةرئاد:عدنشلا]نكدلادابارديح.١ط.ناخميلعلادبعهسراهف

1١917؛ملعلاةنيدمةبتكم -..١4هء نمةديدجلاةلسلسلا).ج4.م0٠14١59/8
(97/١/ج/؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطم

فشكم

هئ709١-10.دمحأنبنسحلاوبأ,رابجلادبعيضاقلا.60
نبنسحلاعمج؛دمحأنبرابحلادبعنسحلايبأيضاقلل/دئاقعلايففيلكتلابطيحملاعومجملا

بتر«يناوهألاداؤفدمحأةعجارم؛يمزعديسلارمعصنلاموقوهققح؛هيوتمنبدمحأ

ءه559١]ءرشنلاوفيلأتللةيرصملارادلا:ةرهاقلا.يعيطملاىسيعدمحأقيدصهسراهف

صا.م4

فشكم

ه177ت,يلعنبباهولادبع.باهولادبعيضاقلا.7
ةعبطم:سنوت-.يلعنبباهولادبعيضاقلافيلأت/فالغخلالئاسمىلعفارشإلا

ج1.[ما937١/-]«ةرادإلا

نبباهولادبع,باهولادبعيصاقلا.!7 017١ت.يلع
ديعسثلاثدمحمةساردوقيقحت؛يلعنبباهولادبعيضاقلافيلأت/يكلاملاهقفلايفنيقلتلا

(ص“785)جم١يفج7.م945١ءه١4١5«ةيراجتلاةبتكملا:ةكم.يناغلا

ه270514",ىسومنبلضفلاوبأ.ضايعيضاقلا.
؛ىسومنبلضفلايبأضايعيضاقلل/ملسمحيحصدئاوفبملعملالامكإنمناميإلاباتك
.م1991ءه411١؛نطولاراد:ضايرلا.طاوشدمحمنبنيسحلاقيقحت صا17١٠

فشكم/ثحبلاةئيع
نبلضفلاوبأ,.ضايعيضاقلا.5 ه2750514,ىسوم

نبلضفلايبأضايعيضاقلافيلأت/دئاوفلانمعرزمأثيدحهنمضتاملدئارلاةيغب ؛ىسوم

-.7طيواقرشلامالسلادبعدمحم«فناجأنسحلادمحم«يبلدألادمحأنبنيدلاحالصقيقحت

نباةبتكم:ةرهاقلا .[م987١هه14.017١]ءةيميت ص9٠٠
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نبلضفلاوبأ,ضايعيضاقلا.. ه575055,ىسوم
/كلامبهذممالعأةفرعملكلاسملابيرقتوكرادملابيترت نبلضفلايبأضايعيضاقلل

راد:[ايبيل]سلبارط؛ةايحلاةبتكمتاروشنم:توريب.دومحمريكابدمحأقيقحت؛ىسوم

جا.م1934ه8/8١«ركفلاةبتكم

فشكم

| نبلضفلاوبأ,ضايعيضاقلا ه57055".ىسوم .١
يبأضايعيضاقلافيلأت/كلامبهذممالعأةفرعملكلاسملابيرقتوكرادملابيترت

فاقوألاةرازو:طابرلا.5ط.[خآو]يجنطلاتواتنبدمحمقيقحت؛ىسومنبلضفلا
جم-.م9415١ها4.8,ةيمالسإلانوؤشلاو

فشكمريغ
نبلضفلاوبأ,ضايعيضاقلا." 271.ىسوم ه055

يبأضايعيضاقلل/ملسمدئاوفبملعملالامكإ[ىمسملا]ضايعيضاقللملسمحيحصحرش
نبلضفلا جو.م998١ه١4١14«ءافولاراد:ةرهاقلا.١ط.ليعامسإىيحيقيقحت؛ىسوم

نبلضفلاوبأ,ضايعيضاقلا..6/* ه27055“.ىسوم

/ضايعيضاقلاخويشتسرهفةينغلا رهامقيقحت؛ىسومنبلضفلايبأضايعيضاقلل
صا8-.م1987ها+007«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط-.رارجريهز

/ثحبلاةنيع فشكم

نبلضفلاوبأ,ضايعيضاقلا.5 ه2171015.ىسوم

/ثيدحلاحلطصمتافنصمةلسلسيفةسيفنةقلح:ملسمدئاوفبملعملالامكإةمدقم

نبلضفلايبأضايعيضاقلل -.١ط.طاوشدمحمنبنيسحلاقيقحتوةسارد؛ىسوم

صا[م1954ه4١«ءنافعنباراد:ربخلا

نبهللادبع.يرونيدلاةبيتقنبا.0 ه7-١١177,ملسم
هحقنوهححص؛يرونيدلاملسمنبهللادبعةبيتقنبافيلأت/ثيداحألافلتخمليوأت

صال275٠6-.[م98١-ءها]-4١؛«فراعملاةبتكم:فئاطلا.بيطخلاليعامسإ
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ها37-١71؟,ملسمنبهللادبع,يرونيدلاةبيتقنبا6“
؛ثازنلاراد:ةرهاقلا.؟ط.يرونيدلاملسمنبهللادبعةبيتقنبال/نآرقلالكشمليوأت

صالهىلال.م1918هالو

ةبيتقنبا هاا37١١,.ملسمنبهللادبع,يرونيدلا
؛مارهألاةسسؤم:ةرهاقلا.يرونيدلاملسمنبهللادبعةبيتقنبال/نآرقلالكشمليوأت

١(؛ثارللابيرقت).صا7هاثم984١ها٠

نبدمحأ,يسدقملاةمادقنبا. ه00854١.دمحم
هلمدق؛يسدقملاةمادقنبدمحمنبدمحأفيلأت/نيدصاقلاجاهنمرصتخم قلعوهصنطبضو

رامعراد:ندرألا؛ييهذلاةبتكم:ةزينع.7ط.ديمحلادبعيلعهثيداحأجروهيلع

صدك.م1994اها6

فشكمريغ
ه١717-١04,دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا.9
ةبتكم:توريب؛ةرونملاهنيدملا.يسدقملاةمادقنبدمحأنبدمحمفيلأت/ولعلاةفصتايبثإ

صا77.م1984ءه408١«نآرقلامولعةسسؤم«مكحلاومولعلا

04١-117١ه نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا .دمحأ .٠
/نآرقلانايبيفناهربلا نبهللادبعفيلأت نبهللادبعنبدوعسقيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحأ
ص194-.م1989ءها١54٠١«ةيمالسإلايوبنلايدهلاةيتكم:ديعسروب.78.ناسينفلا

نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا١. ه١1717-١0.دمحأ
/نيباوتلاباتك نبهللادبعفيلأت دلاخطبضوقيلعتوقيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحأ
ءها54١84,ىدهلاراد:ضايرلا.يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط.يملعلافيطللادبع

صالا١.م4
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نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا687 ه١17-١04,دمحأ
-.١ط.فسويناضمرريخدمحمقيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعفيلأت/ءاكبلاوةقرلا
صءدال4.م994١هه©١4١١«ةيماشلارادلا:توريب؛ملقلاراد:قشمد

/ثحبلاةنيع فشكم

ه١77-١05,.دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا..87
يفرظانملاةنجورظانلاةضور هللادبعفيلأت/لبنحنبدمحأمامإلابهذمىلع:هقفلالوصأ
_.؟ط.دمحأنبرداقلادبعل/رطاعلارطاخلاةهزناهحرشاهعم.يسدقملاةمادقنبدمحأنبا
ج7.م1984ءهها5١4«فراعملاةبتكم:ضايرلا

ه١77-١0,دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا.5
يفرظانملاةنجورظانلاةضور /لبنحنبدمحأمامإلابهذمىلع:هقفلالوصأ فيلأت

دمحمنبيلعنبميركلادبعهيلعقلعوهققحوهلمدق؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبع
جالم1996ها5ءدضشرلاةبتكم:ضايرلا.ةححصموةحقنموةديزم«(؛ط..ةلمنلا

(ص٠“05)

نبهللادبع,.يسدقملاةمادقنبا.0 ه١17-١05,دمحأ
يفعنقتسملاداز دمحأنبهللادبعفيلأت/ينابيشلالبنحنبدمحأمامإلاهقففعنقملاراصتخا
:ةكم.١ط-.زابلاىفطصمرازنةبتكمميتاساردلاوثوحبلازكرمدادعإ؛يسدقملاةمادقنبا
صا44.م1951ءها41١8؛زابلاىفطصمرازنةبتكم

ه١17-١04,دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا.1
هجارختإبىنتعا؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعفيلأت/نيغملانم:ءاسنلاةرشع

نبزيرعلادبع .م1996ه١15١9؛بتكلامالعراد:ضايرلا.١ط.يفيرطلاقوزرم

ص6٠٠
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ه١117-١05.دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا.7
قيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعفيلأت/دمحأمامإلابهذمىلعهقفلاةدمع

ص١7١م1988؛ه1409١«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريبدوصقملادبعنبفرشأ

فشكم

نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا. ه١117-١05,.دمحأ
نبدمحأنبهللادبعفيلأت/ينابيشلالبنحنبدمحمنبدمحأبهذمىلعهقفلاةدمع

صاالا.م989١ءهه١٠14١ءرصمةبتكم:ةرهاقلا.يسدقملاةمادق

ه١17-0ئ١.دمحأنبهللادبع,.يسدقملاةمادقنبا.84
نبهللادبعزيزعلادبعوبأجيرخت؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعفيلأت/هقفلاةدمع

ها415«نيفرطلاراد:فئاطلا-.ييتعلاقاربلابيليغددمحم؛يدماغلايلدبعلاةدابعرفس

صااال.م6

04١-117١ه نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا ,دمحأ .٠

/نيعباتلاوةباحصلاوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثيدحنمبيرغلاريسفتيفبيرألاةعنق
ءه405١«ةيمأراد:ضايرلا.باوبلانيسحىلعقيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعل

صاملوم5

فشكمريغ
04١-117١ه نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا .دمحأ . ١

:ةكم.يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعفيلأت/ةيعرشلاماكحألانايبفثيدحلايفررحملا

صا١٠05 [م95١-ءها18-]ءادفديعسدمحمةبتكم

ه١117-١054.دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا..7
ىلعةيرجه٠ةنسىفوتملايسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعفيلأت/غملا يبأرصتخم

دمحمنابعش«نسيحمملاسدمحمهححص؛يقرخلادمحأنبهللادبعنبنيسحنبرمعمساقلا

ج9-.[م99١-]2ةيرهزألاتايلكلاةبتكم؛ةيروهمجلاةبتكم:ةرهاقلا.ليعامجإ

-89-



ه١17-١04.دمحأنبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا..97
ءيكزلانسحملادبعنبهللادبعقيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحمنبدمحأنبهللادبعل/ينغملا

«ةكلمملاسيسأتىلعماعةئامرورمبلافتحاللةماعلاةنامألا:ضايرلا.ولحلادمحمحاتفلادبع

ج١٠.م1999اها8

فشكم(/ثحبلاةنيع

نبهللادبع,يسدقملاةمادقنبا.5 ه١17-١05.دمحأ
نبرمعقيقحت؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبهللادبعل/عنقملانعمىلعريبكلاحرشلاوينيغملا

ج4١.ه807١«يبرعلاباتكلاراد:توريب-.يقرخلانيسحلا

فشكم

ها7٠0,دمحأنبدمحم,يسدقملاةمادقنبا.0
/قيلعتلاثيداحأيفقيقحتلاحيقنت قيقحتوةسارد؛يسدقملاةمادقنبدمحأنبدمحمفيلأت

جا.م989١ها1095«ةئيدحلاةبتكملا:نيعلا.١ط.يربصنسحرماعجيرختو

فشكمريغ
,.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يرودقلا.5 ه178-771
دمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت/ةفينحيبأمامإلابهذمىلعهقفلافيرودقلانعم -.يرودقلا
صا18-.م1981ءهاالا/؛يبلحلايبابلا:ةرهاقلا.”ط

ه711145.يجاهنصلانيدلاباهش,يفارقلا.7
نعةرحافلاةبوحألا يكزركبقيقحت؛يفارقلايجاهنصلانيدلاباهشل/ةرجافلاةلكسألا

رداوننم).ص184ل.م1941ءها45.1«ةبهوةبتكم:ةرهاقلا.8ط.ضوع
(نايدأةنراقمةلسلس؛ثازيلا

ه771114,يجاهنصلانيدلاباهش.يفارقلا.
يحاهنصلانيدلاباهشل/مامألاويضاقلاتافرصتوماكحألانعيواتفلازييمتيفماكحألا
ءها1415«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.؟ط.ةدغيبأحاتفلادبعهبىنتعا؛يارقلا

صال.م6
فشكم

ك4.



ه715",يجاهنصلانيدلاباهش.يفارقلا.9

نبنمحرلادبعقيقحت؛يفارقلايجاهنصلانيدلاباهشل/ةينارصنلاىلعدرلايفةينادحولاةلدأ

ص5١1.م1941ه1404١«ن.د:ضايرلا.١ط.ةيقشمدديعسدمحم

فشكمريغ
ه17145.يجاهنصلانيدلاباهش.يفارقلا٠.

/ةريخذلا -.بارعأديعسةزبخوبدمحميجحدمحمقيقحت؛يفارقلايجاهنصلانيدلاباهشل

جا4-م1994ها14١8«يمالسإلابرغلاراد:توريب.ا١ط

فشكم

1771,يجاهنصلانيدلاباهش.يفارقلا١. ه145

يفلوصحملاراصتخإيفلوصفلاحيقنتحرش ؛يئارقلايجاهنصلانيدلاباهشهفلأ/لوصألا

.م1997ه١41١5«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.دعسفوؤرلادبعهطهققح

ضو

ه4"751.يجاهنصلانيدلاباهش.يفارقلا0"
/قورفلا انعضوةدئافلاةدايزوعفنلامامتلو.يفارقلايجاهنصلاسابعلايبأنيدلاباهشل

مساقمساقلايبأنيدلاجارسنيققحملاةدمعةيشاحاهلفسأبوقورفلاباتكفئاحصلاىلعأب

الوصفمقورفلاءاونأىلعقورشلاراردإةامسملاطاشلانبابفورعملايراصنألاهللادبعنب

هفلؤمل/ةيهقفلارارسألايفةينسلادعاوقلاوقورفلابيذهتنيبأتكلاشماهبولودحبامهنيب
جأسماقخحز«ةفرعملاراد:توريب-.نيسحنبيلعدمحم

فشكمريغ
ه1"57-144,.يجاهنصلانيدلاباهش.يفارقلا."١0

قيقحتوةسارد؛يفارقلايجاهنصلانيدلاباهشهفلأ/لوصحملاحرشفلوصألاسئافن

:ةكم.١.ةنسوبأحاتفلادبعهظرقءضرعمدمحمىلع؛دوجوملادبعدمحألداعقيلعتو

رازنةبتكم (صا١5١541١)جو.م1996هها15ءزابلاىفطصم

-51-



ه01-107/.رمعنبدمحأسابعلاوبأ,يبطرقلا١10٠5.

رمعنبدمحأسابعلايبأل/يروباسينلايريشقلاجاجحلانبملسممامإلاحيحصصيخلت
هه8408١«مالسلاراد:ةرهاقلا.١ط.يلوخلادومحمدمحأءيزوفتعفرقيقحت؛يطرقلا

١(؛ةيثيدحتاقيقحت).)١184(ج27م

ه"0107,رمعنبدمحأسابعلاوبأ,يبطرقلا.0
هلمدق؛يبطرقلارمعنبدمحأسابعلايبأفيلأت/عامسلاودجولامكحنععانقلافشك

ءه١١841١«يقيرطلا.م.عرشن:ضايرلا.١ط.يقيرطلادمحمهللادبعهثيداحأجرخوهققحو

ص119م١1

فشكمريغ
ه017-107/,رمعنبدمحأسابعلاوبأ,يبطرقلا007
هطبضوهقيقحتىلعماق؛يبطرقلارمعنبدمحأسابعلايبأل/ملسمحيحصحرشمهفملا

-.[خآو]ةحرفوبأٍئيسحلاهريغبهتنراقموهتساردوهلريدصتلاوميدقتلاوهتسرهفوهتعجارمو
ج4.م1596ها41١5«ينانبللاباتكلاراد:توريب؛يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.١ط

ه017-107/,رمعنبدمحأسابعلاوبأ,يطرقلا.7
قيقحت؛يبطرقلارمعنبدمحأسابعلايبأل/اهاوهأوةمايقلامويةدهاشم:ربكألاعزفلاموي

صالا4.[م1986١ه405١]:نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا>.ميلسميهاربإدمحمميدقتوقيلعتو

نبدمحمهللادبعوبأ,يبطرقلا.8 ه777+,فسوي
نبدوعسقيقحت؛يطرقلافسوينبدمحمهللادبعيبأل/نامثعفحاصممسرنعيدبلا

ص199.م1594ءه5١541١«عيزوتلاورشنللايليبشإراد:ضايرلا.١ط.ناسينفلاهللادبع

فشكمريغ
سمش,يبطرقلا.9 ه"١17ت.دمحأنبدمحمنيدلا

صنلاطبض؛يبطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/ىنسحلاهللاءامسأحرشيفىنسألا

هيلعفرشأ؛دمحمدمحأقراطهيلعقلعوهثيداحأجرخ؛لبجنسحدمحمةيوغللاهتدامحرشو
راد:ةرهاقلا.١ط-.رادلابقيقحتلامسقهعجاروهسراهفدعأ؛ديسلايحتفيدحبهلمدقو

جام1956ها«ثاّرللةباحصلا

فشكم

-547-



ت171١"ه .دمحأنبدمحمنيدلاسمش,يبطرقلا ..٠
دمحأنبدمحمنيدلاسمشفيلأت/ماهوألاوداسفلانميراصنلانيديفاممالعإلا
صد..م٠198ءه١140١«يبرعلاثازنلاراد:ةرهاقلا.يطرقلا

11١"ه ت.دمحأنبدمحمنيدلاسمش,يبطرقلا ..0١

-.طووثرألارداقلادبعهققحيطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/راكذألالضفأفراكذتلا
ءها99١«داشراإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.؟ط

صا103٠.م4

ه"١171ت.دمحأنبدمحمنيدلاسمش,يبطرقلا.0
-.نويعدمحمريشبةيانعب؛يطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/راكذألالضفأفراكذتلا

ص06٠.م1917ه14.11ءديؤملاةبتكم:فئاطلا؛نايبلاةبتكم:قشمد.”ط

ت11١"ه .دمحأنبدمحمنيدلاسمش,يبطرقلا .١0١

دمحأقيقحت؛يبطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/ةرخآلارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا

جمافجا".م185١ه١«ليحلاراد:توريب.اقسلايزاجح

ه”١171ت.دمحأنبدمحمنيدلاسمش,يبطرقلا.5
هثيداحأجرخخ؛يبطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/ةرخآلارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا

«عيزوتلاورشنلليراخبلاراد:ةيوبنلاةنيدملا.١ط.يسيوطسبلاروصنمنبدومحمنايفسوبأ
جا.م1990ها

فشكم

ه"11ت,دمحأنبدمحمنيدلاسمش,يبطرقلا.0
ةبتكم:ضايرلا.؟ط.يبطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/نآرقلاماكحألعماجلا

جك١.[ما548-هاؤ٠-]«ةئثيدحلاضايرلا

ا



ه١5171ت.دمحأنبدمحمنيدلاسمش.يبطرقلا.7
-.١ط-.يطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/يطرقلاريسفتبفورعملانآرقلاماكحألعماجلا

بتكلاراد:توريب جم١٠فج50م19842١9848ها14.9-١4١م(ةيملعلا
فشكم

ه١57171ت.دمحأنبدمحمنيدلاسمش.يبطرقلا..
قيقحت؛يبطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/يبطرقلاريسفت:نآرقلاماكحألعماجلا

جا١٠.م1951ها4١4«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يدهملاقازرلادبع

ه١511ت.دمحأنبدمحمنيدلاسمش.يبطرقلا.6
؛يطرقلادمحأنبدمحمنيدلاسمشل/ةالصلا«ةراهطلا«ةينلابتك«تادابعلا:يبطرقلاهقفلا

ءه917١]ءرشنلامسق«يبرعلامالعإللءارهزلا:ةرهاقلا.ةريمعدومحميحبصقيقحت

ه707799,نمحرلادبعنبرمع.ينيوزقلا.9
/...يقهيبلانيسحلانبدمحأركبيبأدهتحملهيقفلاظفاحلاثدحملامامإلل:ناميإلابعشرصتخم

:توريب.ا١ط.جاجحهللادبعهيشاوحبتكوهققح؛ينيوزقلانمحرلادبعنبرمعهرصقا

صا9١.م988١ءه١4.٠8«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم

ه707-1994.نمحرلادبعنبرمع,ينيوزقلا.
/...يقهيبلانيسحلانبدمحأركبيبأدهتحماهيقفلاظفاحلاثدحملامامإلل:ناميإلابعشرصتخم
راد:ضايرلا-.١ط.يمزاحلاهللادبعنبميهاربإقيقحت؛يوزقلانمحرلادبعنبرمعفيلأت

ص6١1.م1997ها4١4«فيرشلا

فشكمريغ

-554-



٠ هذ77 10١ .دمحأنيدلاباهش,ينالطسقلا ..0١
حيحصهشماهب.ينالطسقلانيدلاباهشفيلأت/يراخبلاحيحصحرشليراسلاداشرإ

ءها١4٠054«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يوونلايرمنبفرشنبىيحيحرشب/ملسم

ج١٠.م4

ه40-١077.دمحأنيدلاباهش.ينالطسقلا..7
/ملسوهبحصوهلاوهيلعهللاىلص:ىفطصملايبنلاىلعةالصلاعراشمىلإافنحلاكلاسمباتك

عمجملا:يبظوبأ.١ط.دورابدمحمماسبقيقحت؛ينالطسقلادمحأنيدلاباهشفيلأت

صالالل.م٠566اها57١«يفاقثلا

ه١07740.دمحأنيدلاباهش,ينالطسقلا..01"
؛ةيملعلابتكلاراد:توريب-.ينالطسقلادمحأنيدلاباهشل/ةيدمحملاحدملابةيندللابهاوملا

جكاها75

فشكمريغ
ه57-١170,ميركلادبعمساقلاوبأ,يربشقلا.5
ملعيفةيريشقلاةلاسرلا نمشماوهاهيلعو؛يريشقلاميركلادبعمساقلايبأل/فوصتلا

-.م19817ه1/1١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يراصنألاايركزمالسإلاخيشحرش

ص9٠

ه410-:١7,.ميركلادبعمساقلاوبأ.يربشقلا.0
نبدومحم.دومحمميلحلادبعقيقحت؛يريشقلاميركلادبعمساقلايبأل/ةيريشقلاةلاسرلا

جا.م19174ءها194«ةثيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.فيرشلا

فشكم

ه27027١.ميركلادبعمساقلاوبأ,يريشقلا.71
/فوصتلاملعفةيريشقلاةلاسرلا :توريب-.١ط.يريشقلاميركلادبعمساقلايبأفيلأت

صاخالال.م١155ها«ريخلاراد

-8-



517١-1570ه .ميركلادبعمساقلاوبأ,يريشقلا .١077

ملعدمحأهيلعقلعوهققحوهلمدق؛يريشقلاميركلادبعمساقلايبأل/ريغصلابولقلاوحن

صاله8.م1917ه4«باتكللةيبرعلارادلا:سنوت؛[ايبيل]سلبارط.يدنجلانيدلا

فشكم

هلالو"8٠١,مساقنيدلانيز.اغبولطقنبا.١.١

ميهاربإهقيقحتبنع؛اغبولطقنبمساقنيدلانيزل/ةيفنحلانمفنصنميفمحازلاجات
تاعوبطم).ص418.م1497ءه١41١«ثارتللنومأملاراد:قشمد.١ط.حلاص

(يبدبةفاقثلاوثارتللدجاملاةعمجزكرم

فشكم

هللا/91٠١7,مساقنيدلانيز.اغبولطقنبا.8

هققحوهلمدق؛ينولوطلانبنسحةياور؛اغبولطقنبمساقنيدلانيزل/دعسنبثيللايلاوع
صا84١٠ م19810ها404«ءافولاراد:ةدج.١ط.يلصوملاميركلادبعهثيداحأجرو

هل7٠١-٠١,نسحنبدمحأسابعلاوبأ,ذفنقنبا.0
٠07ةنسنمنيفلؤملاوءاهقفلاونيثدحمامالعأوةباحصللنئيمزمجعم:تايفولا - /ةيرجه١١

بتكملا:توريب.١ط.ضهيونلداعهيلعقلعوهققح؛ذفنقنبنسحنبدمحأسابعلايبأل

(ةيرئازجلاةبتكملا.يبرعلاثارتلارئاخذ).ص91.م971١ءه57١؛يراجتلا

فشكم

نبليعامسإ.ةنسلاماوق..0١ ه01070.دمحم
/نآرقلابارعإ نبليعامسإةنسلاماوقفيلأت هلتمدق؛دمحم تعضووهصوصنتقثوو

صاالأ.م1996هيها١ؤ6١ءعن.د:م.د]-ديؤملارمعتنبةزئافهسراهف

فشكم

ه501070,دمحمنبليعامسإ.ةئسلاماوق..07

قيقحت؛دمحمنبليعامسإةنسلاماوقفيلأت/ةنسلالهأةديقعحرشوةجحملانايبْفةجحلا

جا".م٠49١.ه١41١«ةيارلاراد:ضايرلا.يلحدملاريمعيداهعيبرنبدمحمةساردو

-اى



نبليعامسإ.ةئسلاماوق.١077 ه500150!.دمحم

تباطبدادجلادمحمدومحجمدادعإ؛دمحمنبليعامسإةنسلاماوقفيلأت/ةوبنلالئالد

(؟؛ةوبنلالئالد).ص175.م588١ءه509١«ةبيطراد:ضايرلا

ه91/8ت,هللادبعنبمساق,يونوقلا.5
قيقحت؛يونوقلاهللادبعنبمساقل/ءاهقفلانيبةلوادتملاظافلألاتافيرعتفءاهقفلاسينأ

صا0٠75.م1545ه154051ءءافولاراد:ةدج.١ط.يسيبكلاقزارلادبعدمحأ

فشكمريغ
نبا0 558,رهاطنبدمحم.ينارسيفلا |ه007

-.م1856«ليربةعبطم:[ادنلوه]نديل-.ينارسبقلانبرهاطنبدمحم/ةقفتملاباسنألا

ص8

نبدمحم.ينارسيفلانبا.7 ه55007,رهاط

نبرهاطنبدمحمفيلأت/نايحنبالنيحورملاباتكثيداحأفارطأ:ظافحلاةركذت

«يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط.يفلسلاليعامسإنبديجلادبعنبيدمحقيقحت؛ينارسيقلا

ص+و17م1994ه6

فشكمريغ
نبا07 558,رهاطنبدمحم.ينارسيفقلا ه0

نبرهاطنبدمحم/تاعوضوملاةركذت ىفطصمدمحمهيشاوحقلعوهمقر؛ينارسيقلا

ص4١1.م١198ه١14.0١؛ةئيدحلاةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.١ط.يطبحلا

نبا. ه554007,رهاطنبدمحم.ينارسيقلا

/ملسمويراخبلالاجريفيناهبصألاركبيبأويذابالكلارصنيبأيباتكنيبعمجلاباتك
«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنلا]نكدلادابارديح.١ط.ينارسيقلانبرهاطنبدمحم

صال.م1506ها

فشكمريغ

-551/-



نبا.4 ه55/0٠0,رهاطنبدمحم,ينارسيقلا

دمحم/ملسمويراخبلالاجريفيناهبصألاركبيبأويذابالكلارصنيبأيباتكنيبعمجلا
ءه١14٠068زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.؟ط.ينارسيقلانبرهاطنبا

ص108-.ماو

فشكمريغ
نبدمحم,ينارسيقلانبا. ه07-550+,رهاط
بيترت:ةعوضوملاوةلاثيداحألايفةريخذلا:ظافلألاوفورحىلعجرحملاظافحلاةريخذ
يفلماكلاثييداحأ هققحوهبتر؛ينارسيقلانبرهاطنبدمحم/ثيدحلاللعوءافعضلامجارت

لايوكلال؛فلسلاراد:ضايرلا.١ط-.يتاويرفلارابمجلادبعنبنمحرلادبعهثيداحأجرخو
(ص*؟١١١1)جد.م1995ءها5١5«؛ةوعدلاراد:[دنطلا]دابارديح-جنيك

فشكمريغ
نبا. 258,رهاطنبدمحم,ينارسيفلا ه0
:ةرهاقلا.يغارملاىفطصمافولايبأقيقحت؛ينارسيقلانبرهاطنبدمحم/عامسلاباتك

صا١٠٠.ه٠79١«ثازتلاءايحإةنحل«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلحما

فشكمريغ
يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا..07 ها/لا75١,ركب
داوعقيقحتوةسارد؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةيمالسإلاشويجلاعامتجا

١يفجا”.م1984ءه408١«قتعملا.ع.عرشن:ضايرلا.١ط-.قتعملا

فشكمريغ
ميقنبا"١05. ها0175١ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلا

هققح؛ةيزوحللاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةلطعملاوزغىلعةيمالسإلاشويجللاعامتجا
رادةبتكم:قشمد؛ديؤملاةبتكم:ضايرلا.١ط.نويعدمحمريشبهيلعقلعوهثيداحأجرخو
صا65.م1997ءها١454١«نايبلا

يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا. ها/١075١,ركب
هلمدقوهعحار؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيملاعلابرنعنيعقوملامالعأ

ج4-.م1917ءها1197«ليجلاراد:توريب.دعسفوءرلادبعهطهيلعقلعو

فشكمريغ

-454-



ميقنبا.0 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها01741١,ركب

طبضوهلصفوهقمح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيملعلابرنعنيعقوملامالعأ

؛ةئيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.؟ط.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمهيشاوحقلعوهبئارغ

جمايفج4.[ما9الالههاا91/]«ركفلاراد:توريب

فشكمريغ
ميقنبا7 يبأنبدمحم.ةيزوجلا فا0174١",ركب

قيلعتوطبض؛ةيزوملاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيملاعلابرنعنيعقوملامالعأ
١ط.يدادغبلاهللابمصتعملادمحمجيرختو راد:توريب ج4م1997ه411١«يبرعلاباشتكلا

فشكم

ميقنبا يبأنبدمحم,ةيزوجلا فا/١0741١",ركب
حيحصتوقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ناطيشلادياصمنمنافهللاةئاغإ

جم١يفجا”.[م19179ءه1١ه9]«لدعلاراد:ةيردنكسإلا.يقفلادماحدمحمقيلعتو

فشكمريغ
يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا. هانا791١ركب
ديسدمحمقيقحت؛ةيزوحلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ناطيشلادياصمنمنافهللاةئاغإ

جمايفج7.م١197ءها١٠4١«يبلحلايبابلاةعبطموةبتكمةكرش:ةرهاقلا-.يناليك

فشكمريغ
يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا. فانا741١,ركب
يع؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نابضغلاقالطمكحيفنافهللاةئاغإ

-.يمالسإلابتكملا:توريب.١ط..يفيفعدمحمهيشاوحقيلعتوهجيرختوهحيحصتب

صقل.م985١ه405١«يناخلادقرفةبتكم:ضايرلا

فشكم

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا. فانا79١,ركب
قيقحتوحيحصت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ناطيشلادئاصميفنافهللاةثاغإ

جا.م19437ها4.07؛يمالسإلابتكملا:توريب؛يناخلاةبتكم:ضايرلا.١ط-.يفيفعدمحم

فشكمريغ

-559-



ميقنبا١. يبأنبدمحم.ةيزوجلا هال75١,ركب
جروهققح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ناطيشلادئاصميفنافهللاةثاغإ

«نايبلاراد:قشمد؛ديؤملاةبتكم:ضايرلا.١ط.نويعدمحمريشبهيلعقلعوهثيداحأ

165 صممه.م1997ها

ميقنبا..007 يبأنبدمحم.ةيزوجلا ها01741١ركب
دلاخقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ناطيشلادياصمنمنافهللاةثاغإ

جا.م1955ه١41١17«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.يملعلاعبسلافيطللادبع

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا.00" ها0175١,ركب
؛ةفرعملاراد:توريب.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ميركلانآرقلايفلاثمألا

صاملال.ماوؤ١4ه١

فشكمريغ
ميقنبا..5 يبأنبدمحم.ةيزوجلا ها0175١,ركب
ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةيزوجلاميقنبامامإلاريسفتلعماجلا:ريسفتلاعئادب ؛ةيزوجلا

«يزوجلانباراد:مامدلا.١ط.دمحأديسلايرسيهثيداحأجرحخوهصوصنقثووهعمج

جهم1948ه6

ميقنبا.0 يبأنبدمحم.ةيزوجلا ها015١,ركب
ةماعلاةسائرلا:ضايرلا-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نآرقلاماسقأيفنايبتلا

ص٠18.[م155-,ها148١-]ءداشرإلاوةوعدلاوءاتقإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإل

ميفنبا.07 يبأنبدمحم.ةيزوجلا هاا79١ركب
هطهيلعقلعوهححص؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نآرقلاماسقأيفنايبتلا

صالال9.م1941ءها505١«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.نيهاشفسوي

كالو



0١اف "4١ ميقنبا يبأنبدمحم.ةيزوجلا ,ركب ١07

فيلأت/ةيكوبتلاةلاسرلا:(...ىوقتلاوربلاىلعاونواعتو)ىلاعتهلوقريسفتيفبابحألاةفحت
ةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.7ط-.ةيزوملاميقنبركبيبأنبدمحم

ص4١٠.م984١ها1٠4«داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاو

ميقنبا.4 يبأنبدمحم.ةيزوجلا هفا١075١,ركب
/ةحتافلاةروسريسفت ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت ,داهجلاراد:ةرهاقلا.ةيزوجلا

١9(؛قحلاتوص).صادم-.[م198-]

فشكمريغ
ميقنبا. يبأنبدمحم,ةيزوجلا هفا01751١,ركب

راد:توريب-.ةيزوحلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيتذوعملاونورفاكلاروسريسفت
ص١١1.م149١ءه59١«ةيملعلابتكلا

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميفنبا. ها١0791١ركب
هصوصنمحار«ةيميتنبدمحأنيدلايقتو؛ةيزولاميقنبركبيبأنبدمحم/نيتذوعملاريسفت

ءه4017١«ةيفلسلارادلا:[دنملا]يابموب.؟ط.دماحديمحلادبعيلعلادبعهثيداحأجرو

صا98-.ما41/

فشكمريغ
01١اهف 791١ ميفنبا يبأنبدمحم.ةيزوجلا ركب ١

؛يودعلانبىفطصمقيلعتوقيقحت؛ةيزوملاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيتذوعملاريسفت
عضووعبطلاىلعفرشأ «قيدصلاةبتكم:فئاطلا.١ط.نذوملادلاخيولوبأسراهفلا

صا59١-.م19488ه١

فشكم

ميقنبا..057 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها0179١.ركب
حلاصمعنملادبعقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيكلاسلاجرادمبيذهت

جا.ه4١84١«ةلاسرلاةسسؤم:توربب."ط.يلعلا

-11-



ميقنبا.077 يبأنبدمحم,ةيزوجلا هاا751١.ركب

/ةبانإلاوةبوتلا رمعدمحمقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمل -.ناردبهللادبع«يجاحلا

صا094.م9994١ءهه19١14١«يبتكملاراد:قشمد.١ط

ميقنبا.5 يبأنبدمحم.ةيزوجلا فا١01741١ركب

-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/مانالاريخىلعمالسلاوةالصلاىفماهفألاءالج

صاا/8-.م١198ها15٠.0١«تاعوبطملاةلاكو«ملقلاراد:توريب؛تيوكلا.؟ط

فشكمريغ
ميقنبا.0 يبأنبدمحم.ةيزوجلا ها١01741١ركب

ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/مانألاريسدمحممالسلاوةالصلالضفيفماهفألاءالج

؛رادةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.وتسمنيدلاييحمهلمدقوهثيداحأجرحوهققح؛ةيزوجلا

(7؟؛ميقلانباةبتكم).ص١8٠.م986١ه408١«ريثكنباراد:قشمد

فشكمريغ
17 يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا. ها١079١,ركب

-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/يفاشلاءاودلانعلأسنمليثاكلاباوجلا

صا1/94.[ه3١-17«ىبنتملاةبتكم:ةرهاقلا

ميقنبا يبأنبدمحم.ةيزوجلا 0١ركب ها79١
نبركبيبأنبدمحمفيلأت/ءاودلاوءادلا[ىمسملا]يتاشلاءاودلانعلأسنمليئاكلاباوجلا

ص4٠٠-.[م1918١-ها4.0-],ةفيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.ةيزوجلاميق

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنب.4 ها0179١,ركب
هققح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/يفاشلاءاودلانعلأسنمليئاكلاباوجلا

ءها14010١«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.يوازغجيهبهعجاروهلمدق؛ماحللادمحمديعس

صالد.ما

كالا



ميقنبا9 يبأنبدمحم,ةيزوجلا فا١01791١,ركب
-.؟ط-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأتيفاشلاءاودلانعلأسنمليئاكلاباوجلا

صد95-.م988١ءها٠١8+؛ثارنللنايرلاراد:ةرهاقلا

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميفنبا..0 فا١01791١,ركب
:توريب-.ةيزوحلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/يفاشلاءاودلانعلأسنمليتاكلاباوجلا

ص15٠.م545١ه١4١9«ةيفاقثلاةبتكملا

فشكمريغ

ميقنبا.١0١ فا01791١,ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلا
نعلأسنمليفاكلاباوجلا يبأقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/يفاشلاءاودلا

ءه١4١4؛ىدهلاراد:ضايرلا.يبرعلابائتكلاراد:توريب.7ط-.ةيلاعنبهللاديبعةفيذح

صال4107.م4

فشكمريغ
ميقنبا"/١0. يبأنبدمحم,ةيزوجلا هفا/0175١,ركب

نبركبيبأنبدمحمفيلأت/اهلهأميعنوةنحلافصو[وأ]حارفألادالبىلإحاورألايداح
ص174.ه594١«يندملاةعبطم:ةرهاقلا-.ةيزوجلاميق

ها01791١.ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا107
نبركبيبأنبدمحمفيلأت/اهلهأميعنوةنحلافصو[وأ]حارفألادالبىلإحاورألايداح
رادةبتكم:قشمد.؟ط.نويعدمحمريشبهيلعقلعوهثيداحأجرحوهققح؛ةيزوجلاميق

صا0960.م997١ءها4١4«ديؤملاةبتكم:ضايرلا؛نايبلا

فشكمريغ
ها0179١.ركبيبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا4.١

جرخوهيلعقلعوهققح؛ةيزومللاميقنبركبيبأنبدمحمهفنص/ءاودلاوءادلا يلعهثيداحأ

«يزوجلانباراد:ضايرلا؛مامدلا.ا١ط-.يرثألايبلحلاديمحلادبعنبيلعنبنسحنبا

صاوم.م1995ه1717

-1/-



ميقنبا.0 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها١0174١-2,ركب
/ءاودلاوءادلا ميقنبركبيبأنبدمحمهفتص يبحمدمحمقيقحت؛ةيزوجلا -.١ط-.نيدلا

صا06017٠.اه١45١«ةيرصعلاةبتكملا:توريب

ميقنبا.٠7 يبأنبدمحم.ةيزوجلا ها0179١,ركب
-.يقفلادماحدمحمقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/بولقلاضارمأيفةلاسر

صال77.[م92817١ها]١7+«ةبيطراد:ضايرلا

فشكمريغ
ميقنبا77 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها١01741١,ركب
راثآلاوةنسلاوباتكلانملئالدلابءايحألاوتاومألاحاورأىلعمالكلافميقلانبالحورلا

ءه85١«ةودنلاراد:توريب.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ءاملعلالاوقأو

صالمل١6م75

ميقنبا. يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها١07491١,ركب
ركبيبأنبدمحمفيلأت/ةنسلاوباتكلانمءايحألاوتاومألاحاورأىلعمالكلايفحورلا

ص8١٠-.[م58١-.ه1١-40,دشرلاراد:ضايرلا.ةيزوجلاميقنبا

ميقنبا. يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها01741١,ركب
حاورأىلعمالكلافحورلا نمءايحألاوتاومألا ميقنبركبيبأنبدمحمل/ةنسلاوباتكلا

صالا/ل4_.ه١4٠07«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط-.ةيزوجلا

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا0٠. ها01791١,ركب
-ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ءايحألاوتاومألاحاورأىلعمالكلايفحورلا

صا4/87-.ه407١«ملقلاراد:توريب.١ط

لا



01١اه 79١ ميقنبا ,ركبيبأنبدمحم,ةيزوجلا .١

؛ةيزوحلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ءايحألاوتاومألاحاورأىلعمالكلايفحورلا
جا.م145١ءه505١«ةيميتنباراد:ضايرلا.١ط.شومعلاماسبةساردوقيقحت

فشكمريغ
ميقنبا.7 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها/١079١,ركب
-.١ط-.يليمجلاديسلاةساردوقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/حورلا

ص104.م1594ءها4١4,ىدهلاراد:ضايرلا؛يبرعلاباتكلاراد:توريب

فشكمريغ
0١/افه 79١ ميقنبا ,ركبيبأنبدمحم,ةيزوجلا .١087

/نيقاتشملاةهزنونيبحملاةضور ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت ءزابلاراد:ةكم.ةيزوجلا

ص488-.م1917ه7

فشكمريغ
ميفنبا.5 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها01791١,ركب

قلعوهثيداحأجرح؛ةيزوحلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيقاتشملاةهزنونيبحملاةضور

ءها5415«ريخلاراد:قشمد.يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط.يدهملاقازرلادبعهيلع

ص١47.م5

ميفنبا.0 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها/١0791١.ركب
ةسائرلا:ضايرلا.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/دابعلاريخيدهيفداعملاداز

جم"يفج4-[1948-ءه50١-]«داشرإلاوةوعدلاوءانفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلا

فشكم

ميفنبا.7 يبأنبدمحم,ةيزوجلا هانا791١,ركب

جروهصوصنققح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/دابعلاريخيدهيفداعملاداز
.رداجلابيدأدمحمةسرهف؛طوؤنرألارداقلادبع«طوؤنرألابيعشهيلعقلعوهثيداحأ

جك.م1541اهاالءةلاسرلاةسسؤم:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم

-ا/ه-



ميقنبا47 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها017351١,ركب

/ليلعتلاوةمكحلاوردقلاوءاضقلالئاسميفليلعلاءافش ؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحم

04-]؛ةفيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا-.يناسعنلاسارفيبأنيدلاردبدمحمحيحصت -.ها١

ص01٠.م4

ميقنبا.4 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها01751١ركب

-هها19١-]«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحم/ةالصلا

صا١1م97

فشكمريغ
ميقنبا.8 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها١0791١,ركب

-.رتيعزريسيتقيقحت؛ةيزوحلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/اهكراتمكحوةالصلاباتك

صا17م1981هها١40١«يمالسإلابتكملا:توريبءقشمد.١ط

فشكمريغ
يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا٠. ها01751١,ركب

«قشمد.١ط-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/اهكراتمكحوةالصلاباتك

-.ص5١١.م989١.ها409١«ثارتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ريثكنباراد:توريب

(4؛ميقلانباةبتكم)

ميقنبا١. يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها01791١,ركب
هققح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفينصت/ةلطعملاوةيمهنجلاىلعةلسرملاقعاوصلا

؛ةمصاعلاراد:ضايرلا-.١ط.هللاليخددمحمنبىلعهلمدقوهيلعقلعوهثيداحأجرو

(صاال١1جكم22988١ه

فشكم

كاك



يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا.7 ها01791١,ركب

جروهلمدق؛ةيزومحللاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاموص

).صا44.م49485١ه١14١15«ملسملاراد:ضايرلا.؟ط.نيهاشنبيربصهثيداحأ

نمررد (؟؛فلسلاتاباتك

فشكمريغ
ميقنبا.١07 يبأنبدمحم,ةيزوجلا هاا75١,ركب

دمحلايلعهعمج؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ريسفتلاىلعرينملاءوضلا

جا.م1144هه١14١8«ةعابطللرودلاةسسؤم:ضايرلا.يحلاصلادمحلا

ميقنبا..5 يبأنبدمحم,ةيزوجلا هال751١,ركب

ةبتكم:فئاطلا-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيتداعسلابابونيترجهملاقيرط
ص147.[ما98-ها]-١:«فراعملا

يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا.0 فا/١0751١,ركب
ءايحإةنحلقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيركاشلاةريخذونيرباصلاةدع

ص984.اه14١٠٠؛ةديدجلاقافآلاراد:توريب.؛ط.(توريب)يبرعلاثارتلا

هفا/١075١ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا.
/نيركاشلاةريخذونيرباصلاةدع ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت ؛قشمد-.7ط-.ةيزوجلا

صا788.ه401١؛ثازلارادةبتكم:ةرونملاةتيدملا؛ريثكنباراد:توريب

0١/اه 791١ ميقنبا يبأنبدمحم,ةيزوجلا ,.ركب .١07

نامثعدمحمقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/نيركاشلاةريخذونيرباصلاةدع

صا1417,ه418١:يبرتعلاباتكلاراد:توريب.الط.تشنخلا

-؟ا/ا/-



ميقنبا. يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها١01791١,ركب

ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ملسوهيلعهلاىلصنيملاعلابرلوسرونيتفملامامإىواتف

بلاطكلذفدعاس؛طوونرألارداقلادبعهيلعقلعوهثيداحأجروهصوصنققح؛ةيزوجلا
ص5٠1.م1494ءه١41١8«ةيلودلاجارعملاراد:ضايرلا.١ط.داوع

ميقنبا.65 يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها١01791١,ركب

/دئاوفلا «ةيملعلابتكلاراد:توريب.7ط-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت

صال114.م1919هاو

ميقنبا.٠ هاا79١,ركبيبأنبدمحم,ةيزوجلا
-.تشخلانامثعدمحمقيلعتوقيقحتوميدقت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/دئاوفلا

ص009-.م1195هها١4١15«ىدحلاراد:ضايرلا.يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا. هال79١,ركب

-.١طدمحمنبزيزعلادبعنبروصنمبيترتوعمج/ةيزوحلاميقنبابتكنمةيناميإلادئاوفلا
صا4١.م1995ءها8١١14١«نايجعلا.ع.مرشن:ضايرلا

فشكمريغ
يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا0 ها015١,ركب
/هريغوبضلاوةلازغلاثيدحوةمامغلاثيدحنعمالكلايفدئاوفهيفوةيثيدحدئاوف

نبروهشمةديبعوبأجيرختوقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت لآنسح
ءها415١«يزوجلانباراد:مامدلا.١ط.يسيقلافيطللادبعنبدايأذاعميبأ؛.ناملس

ص8٠٠م6

-تكالم-



يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا< فا/01751١,ركب

يفةيفاشلاةيفاكلا ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/"ةينونلاةديصقلا":ةيجانلاةقرفللراصتتالا
-.م1495ه415١«ةعزخنباراد:ضايرلا.١ط.ريمعلادمحمنبهللادبعاهبع؛ةيزوجلا

صال

فشكمريغ
يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا.5 ها01791١ركب
دشارةساردوقيقحت؛ةيزوجللاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/عامسلاةلأسمىلعمالكلا

صءدالا.م1989ءها5.5١,ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.دمحلازيزعلادبعنب

فشكمريغ
يبأنبدمحم,ةيزوجلاميفنبا.0 ها١017491١ركب
جرخوهققح؛ةيزوملاميقنبركبيبأنبدمحمفينصت/دمحلاعقاومفشكبدعسلاعلاطم

:ةميزخنباراد:ضايرلا.١ط.ركسعلامحقمنبزيزعلادبعنبدهفهيلعقلعوهثيداحأ
ص5١٠م1991ها14

ميقنبا1 يبأنبدمحم.ةيزوجلا ها0179١,ركب
-َةيزودلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةدارإلاوملعلالهأةيالوروشنموةداعسلارادحاتفم

جم١ْفجا.[م98١-ءه١]-4١,فراعملاةبتكم:فئاطلا

فشكمريغ
ميقنبا< يبأنبدمحم,ةيزوجلا فا01741١.ركب
ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةدارإلاوملعلالهأةيالوروشنموةداعسلارادحاتفم

ةعجارم؛يبلحلاديمحلادبعنبيلعنبنسحنبيلعهيلعقلعوهصنطبضوهلمدق؛ةيزوملا
نبركب صدد.م1945ه415١,نافعنباراد:ربخلا١.ديزيبأهللادبع

يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا. ها01751١,.ركب
ملاسنبدمحأهرشنبىنعوهعجار؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ناطيشلادياكم
صومه.م195954ها6«قيوطراد:ضايرلا-.ناليوداب

19/4



يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا.9 ها١01741١,ركب

بتكم:بلح-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/فيعضلاوحيحصلاىففينملارانملا

ص114.م1917.ءها٠79١«ةيمالسإلاتاعوبطملا

فشكمريغ
0١اه 741١ يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا ,ركب ٠

ميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/فيعضلاوحيحصلايففينملارانملا هطبضوهققح؛ةيزوحلا

يفلحدلملاهيلي.ٍفاشلادبعدمحأ بتكلاراد:توريب>.يروباسينلامكاحلل/ثيدحلالوصأ

صا1/5-.م1588ه14.9١«ةيملعلا

ميقنبا.١ يبأنبدمحم,ةيزوجلا ها01741١,ركب
-.يفيفعئيسحدمحمقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةرمعلاوجحلاكسانم

١(؛فلسلالئاسرنم).ص5947.م٠198.ءه٠.٠14١«نيمرحلاةبتكم:ضايرلا

ميقنبا يبأنبدمحم.ةيزوجلا فانا79١,ركب

؛ةيزوملاميقنبركبيبأنبدمحمفينصت/لوبقملاودودرملانيبزيمملاكحاولوقنملادقن
.م1990ه١14١١«يرداقلاراد:توريب.١ط.ناديوسيحامسلانسحهيلعقلعوهققح

ص5٠

ها0175١,ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا."

جرخ؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ىراصنلاودوهيلاةبوحأيفىرايحلاةياده
ها408«يداوسلاةبتكم:ةدج.١طيبلشلارصنلاوبأىفطصمهيلعقلعوهثيداحأ

صالال.مم

ها/١01791١,ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا.5
ةبتكم:ةدج.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/بيطلاملكلانمبيصلالباولا

صا14-.[ما90-,.ها19١-]ءداشرإلا

8:



ها/١075١.ركبيبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا.6

هيلعقلعوهققح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/بيطلاملكلانمبيصلالباولا

ءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.يراصنألادمحمنبليعامسإ

صا015-.[م1948-ها]-4١داشرإلاوةوعدلاو

ميقنبا."7 يبأنبدمحم,ةيزوجلا هال75١,ركب

دمحمهققح؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/بيِطلاملكلانمبيصلالباولا

ص١14.اه١٠4١؛يبرعلابتاكلاراد:توريب.ضوعنمحرلادبع

7". ه0/17ت,دمحأنبدوعسمنبركبوبأ.يناساكلا
فعئانصلاعئادب /عئارشلابيترت نبركبيبأفيلأت جرخوهلمدق؛يناساكلادمحأنبدوعسم

ىلعايركزرشن:ةرهاقلا.نامثعراتخمدمحأهئيداحأ ج١٠.[م197-]ءفسوي

ه0117ت.دمحأنبدوعسمنبركبوبأ.يناساكلا.."
/عئارشلابيترتيفعئانصلاعئادبباتك .؟ط.يناساكلادمحأنبدوعسمنبركبيبأفيلأت

جا".م1987ها1.07«يبرعلاباتكلاراد:توريب

89 ه0/17ت.دمحأنبدوعسمنبركبوبأ,.يناساكلا.
ْفعئانصلاعئادبباتك /عئارشلابيترت .؟ط-.يناساكلادمحأنبدوعسمنبركبيبأفيلأت

جمهيفجا/.م1980ه14.1١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

هىلا/1/89.ناميلسنبدمحم,.يجيفاكلا.
نبرصانقيقحتوةسارد؛يجيفاكلاناميلسنبدمحمفينصت/ريسفتلادعاوقملعيفريسيتلا

م1998ءهها١4٠١«يعافرلاراد:ضايرلا؛ملقلاراد:قشمد.ا١ط.يدورطملادمحم

صالو6٠

2014ريغ

-كم5-



نبليعامسإنسيثكنبا. ها/47١١,رمع

هللادبعهيلعقلعوهققح؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/داهجلابلطيفداهتجالاباتك
صا,م1985ه4057١«ءاوللاراد:ضايرلا.؟ط.ناليسعميحرلادبع

فشكم

ها7١١,رمعنبليعامسإريثكنبا."

هنعهللايضرنيسحسأرهيلي.ريثكنبرمعنبليعامسإل/هنعهللايضرنيسحلاداهشتسا

نبليعامسإنيثكنبا." ها7١١,رمع
ليعامسإتاقيلعتلاضعبهيلإفاضأوهبتروهدرحج/ريثكنباريسفتنم:جارعملاوءارسإلا
ص1و8.[م198-ءه40١-],ةفيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا-.يراصنألا

فشكمريغ
نبليعامسإنيثكنبا.6 فال/47١١,رمع
ةبتكم:ضايرلاءركفلاراد:توريب-.ريثكنبرمعنبليعامجإفيلأت/ريثكنباريسفت
جا.م1986ه1.4١/,ةثيدحلاضايرلا

نبليعامسإريثكنبا0 هىا//47١١.رمع
دمحأدمحم«مينغزيزعلادبعقيقحت؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ميظعلانآرقلاريسفت
باتك).جم.ماوؤالاهه«بعشلاراد:ةرهاقلا..انبلاميهاربإدمحم«ءروشاع

(بعشلا

فشكم

فالا/47١١,رمعنبليعامسإريثكنبا."
نمحرلادبعفسويهسراهفدعأ؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ميظعلانآرقلاريسفت
؛ةفرعملاراد:توريب.١ط.يبهذلايدمحلامج«ةرامسميهاربإميلسدمحم«يلشعرملا

4.ما5410/هاك«فراعملاةبتكم:ضايرلا

فشكم
ََح

-49-



 

هال/47١١,رمعنبليعامسإريثكنبا.7
-.١ط.رحمدمحمدلاختهحقنوهعار؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ميظعلانآرقلاريسفت

جا-.م1555ه١4١5«ةيرصعلاةبتكملا:توريب؛اديص؛ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا

ها/47١١,رمعنبليعامسإريثكنبا.4

مدقوهبوصوهأرق؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ميظعلانآرقلاريسفتنممعءزجريسفت
.١ط.حلاصوبأدلاخهئيداحأجرخوهققح؛نيربحلانمحرلادبعنبديبعهيلعفرشأوهل

ص414,م995١ه515١«نطولاراد:ضايرلا

65>. ها/417١١,رمعنبليعامسإريدكنبا
/ةحتافلاةروسريسفت ؛ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت

صال.م1980ه14031]

نبليعامسإنيثكنبا< هىالا/67١١,رمع
قيقحتوةسارد؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ننسموقأليداهلاننسلاوديناسملاعماج
4١١,ةئيدحلاةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.١ط.شيهدهللادبعنبكلملادبع - ءها١4.9

جالم81997

فشكم

نبليعامسإريثكنبا.١ فال/4١١رمع

جرخوهلوصأقثو؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ننسموقأليداهاننسلاوديناسملاعماج
هيلعقلعوهثيدح ءه١4١8«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يجعلقنيمأيطعملادبع

جال.م4

فشكم

م

 



هالا/57١١,رمعنبليعامسإرسثكنبا.7

ىفطصمقيقحت؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالئامث

مولعةسسؤم:توريب؛ةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةدحج-.ةحقنموةديزم«؟ط.دحاولادبع

صدهم8-.م988١بها5١09«نآرقلا

نبليعامسإريثكنبا.7 هالا/؛7١١,رمع

-.روشاعفيطللادبعقيلعتوقيقحت؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ةمايقلامويتامالع

ْصا147-.[عم19178ها194١]«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا

نبليعامسإ,ريثكنبا.6 هال7١١,رمع

فلوصفلا ؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةريسراصتخا
نباراد:توريب؛قشمد.؛ط.وتسمنيدلاييحمءيوارطخلاديعلادمحمقيلعتوقيقحت

رادةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ريثك ص7١4م1986ءهها١4.٠«ثارتلا

هالا/غ٠١١,رمعنبليعامسإريثكنبا0

١..انبلاميهاربإدمحمقيقحت؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/نآرقلالئاضفباتك

-.م1988ه508١«نآرقلامولعةسسؤم:توريب؛قشمد؛ةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةدحج

(4؛ميركلانآرقلاةيعمج).صا

فشكمريغ
هلا/1/67١١رمعنبليعامسإريثكنبا"1

/ملعلاباوبأىلعهلاوقأوباطخلانبرمعصفحيبأنينمؤملاريمأقورافلادنسم

«ءافولاراد:ةروصنملا.١ط.يجعلقيطعملادبعقيقحت؛ريثكنبرمعنبليعامسإفينصت

جام1141ه1

فشكم

-484-



7".. نبدمحمنبدعسأ,.يسيباركلا ه١٠01ت,نيسحلا
/قورفلا يبأراتسلادبعهعجار؛مومطدمحمهققح؛يسيباركلانيسحلانبدمحمنبدعسأل

.ج27م1987ءها401١«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:تيوكلا.١ط.ةدغ

(؟؛يهقفلاثارتلاقيقحت.ةدعاسمةيعوسوملامعأ)

ه0٠0ت,دومحممساقلايبأنيدلاناهرب.ينامركلا.
راد:ةرهاقلا.؟ط.ينامركلادومحممساقلايبأنيدلاناهربل/نآرقلايفراركتلارارسأ

صا07.م975١هها7945١ءماصتعالا

ه0٠0ت.دومحممساقلايبأنيدلاناهرب.ينامركلا."4
/نايبلاوةجحلانمهيفاملنآرقلاهباشتمهيجوتيفناهربلا مساقلايبأنيدلاناهربفيلأت

ءه1414١]«رشنللباتكلازكرم:ةرهاقلا-.يليمجلاديسلاقيلعتوقيقحت؛ينامركلادومحم

صام١-.عم51/

ه0٠0ت,دومحممساقلايبأنيدلاناهرب.ينامركلا."
نارمشقيقحت؛ينامركلادومحممساقلايبأنيدلاناهربل/ليوأتلابئاجعوريسفتلابئارغ

مولعةسسؤم:توريب؛قشمد؛ةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةلج.ا١طيلجعلاسنوي

صا14١١.م1988ءهها15084١«نآرقلا

فشكمريغ
1٠١-14135اه ,ةزمحنبيلع.يئاسكلا ١

راد:ةرهاقلا.ىسيعةتاحشىسيعهلمدقوهءانبداعأ؛يئاسكلاةزمحنبيلعل/نآرقلايناعم

صا0607.م1998ها4١9«ةعابطللءابق

-46-



ه777-1984دمحمنبدمحأ,يذابالكلا.7

دمحمنبدمحأل/دادسلاوةقثلالهأةفرعميفداشرإلاوةيادحلا[ىمسملا]يراخبلاحيحصلاجر

ءها401١«فراعملاةبتكم:ضايرلا؛ةفرعملاراد:توريب.١ذط-.يشيللاهللادبعقيقحت؛يذابالكلا

(صو59)جا.ما417

ه١ت.ميهاربإنبدمحممالسإلاجات,يذابالكلا."6"

:توريب؛قشمد.يذابالكلاميهاربإنبدمحممالسإلاجاتل/فوصتلالهأبهذملفرعتلا

ص178-.م1985ها4.ا/,ناهيإلاراد

نبناميلس,يعالكلا.5 ه070115,ىسوم
يفءافتكإلا /ءافلخلاةثالثلاوهللالوسريزاغم قيقحت؛يعالكلاىسومنبناميلسل

جام19ا9:-19548ها184-١785«يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا.دحاولادبعىفطصم

ه١٠0-577,دمحأنبظوفحم,يناذولكلا.0
نبظوفحمفيلأت/هللاهمحرلبنحنبدمحأمامإلابهذمىلعرابكلالئاسملافراصتتالا دمحأ

نبزيزعلادبع«ريمعلاهللادبعنبناميلسةساردوقيقحت؛يناذولكلا نبضوع«يميعنلاناميلس

جال-.م991١ه١41١4«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ئوعلاءاجر

فشكم

نبظوفحم,يناذولكلا."7 ه١٠0-577,دمحأ
/هقفلالوصأيفديهمتلا «ةشمعيبأدمحمديفمقيقحتوةسارد؛يناذولكلادمحأنبظوفحمل

ثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.ميهاربإنبدمحم

(73074يمالسإلاثارتلانم).ج4.م986١ه14.05١«يمالسإلا

ه١٠0-577.دمحأنبظوفحم,يناذولكلا.."1/
دمحمهيلعقلعوهققح؛يناذولكلادمحأنبظوفحمفينصت/اياصولاوضئارفلاملعفبيذهتلا

ص(.م1990ءهها١151١5«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.يلوخلادمحأ

فشكم
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ه١05ت.ناميلسنبدمحأ.اشابلامكنبا"4
دمحمقيقحتوطبض؛اشابلامكنبناميلسنبدمحأفيلأت/هيبنلاولهاجلاطلغىلعهيبنتلا

21١6«ةيبرعلاتاساردلليسنرفلادهعملا:قشمد.يعاوسلا ١199514م. ١اهه ص١١14١9

فشكمريغ
نبىيحينبزيزعلادبع.ينانكلا.8 ه١١تزيزعلادبع

نبزيزعلادبعةقفنىلع:ضايرلا-.ينانكلازيزعلادبعنبىبحينبزيزعلادبعفيلأت/ةديحلا
ص٠١4.[م195١-ها78-]؛خيشلالآنمحرلادبع

فشكمريغ

نبىيحينبزيزعلادبع,ينانكلا."0 ه١14تنيزعلادبع
ليعامسإهيلعقيلعتلابوهحيحصتبماق؛ينانكلازيزعلادبعنبىيحينبزيزعلادبعل/ةديحلا

ءداشرإلاوةوعدلاوءاتفإوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.يراصنألا

صوك.[عما917-ها134-]

ت1١ه نيزعلادبعنبىيحينبزيزعلادبع.ينانكلا .""0١

زيزعلادبعنبىبحينبزيزعلادبعفيلأت/نآرقلاقلخبلاقنمىلعدرلايفراذتعالاوةديسحلا
مولعلاةبتكم:ةرونملاةئيدملا.يهيقفلارصاننبدمحمنبيلعهيلعقلعوهقّمح؛ينانكلا

(44فلسلادئاقعةلسلس).ص99.م594١ءها١1١5؛مكحلاو

نبرمعنبىيحي.ينانكلا."0 ه7-١١119.فسوي

«عيزوتلاورشنللةيسنوتلاةكرشلا:سنوت-.ينانكلافسوينبرمعنبىبحيل/قوسلاماكحأ
صا1417.م1905ه5

نبهللادبعنبدمحأ,يدنكلا..""07 ه001ت.ىسوم
/رصتقملارهوجلا نبهللادبعنبدمحأفيلأت :طقسم.فشاكةديسقيقحت؛يدنكلاىسوم

ص5١1.م198١ءه4.81١ةفاقثلاويموقلاثازلاةرازو

فشكمريغ
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5. نبهللادبعنبدمحأ,يدنكلا ه001ت.ىسوم
ءدمحأهللاداج«رماعمعنملادبعقيقحت؛يدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأفيلأت/فنصملا

-1.١14«ةفاقثلاويموقلاثازنلاةرازو:طقسم-.يثراحلاناميلسنبدمحنبملاس «ها١١99

جماليفج؛2م8-1984

0". دمحأ,يتيوكلا

؛ةعابطللىدنلاراد:توريب.ّييوكلادمحأاهدنعأ/يعفاشلامامإللمألاباتكسراهف

48 صاوا.م983١ها

لصفنمفاشك

نبيلع,يسارهلاايكلا.7 ه5١٠050٠,يربطلادمحم

دمحمىسومقيقحت؛يسارهلاايكلابفورعملايربطلادمحمنبيلعهيقفلامامإلل/نآرقلاماكحأ
جا.م915١اها955:ةنيدحلابتكلاراد:ةرهاقلا.ةيطعديعيلعتزع.يلع

فشكم

دمحمنبيلع.يسارهلاايكلا."07 ه5١050٠,يربطلا

اهححصواهطبض؛يسارحلاايكلابفورعملايربطلادمحمنبيلعهيقفلامامإلل/نآرقلاماكحأ
.م917١ء«ه١5١84«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.رشانلافارشإبءاملعلانمةعامج

جمايفج4
فشكم

دمحمنبيلع.يسارهلاايكلا.04 ه5١050٠١,يربطلا

:توريب-.؟ط.يسارهلاايكلابفورعملايربطلادمحمنبيلعهيقفلامامإلل/نآرقلاماكحأ
جمافج4.م986١.ها4.5١«ةيملعلابتكلاراد

فشكم

نسحلانبهللاةبه,يئاكلاللا.5 هئ18ت.يربطلا
نمةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش نمونيعباتلاوةباحصلاعامجإوةنسلاوباتكلا

نادمحنبدعسنبدمحأقيقحت؛يئاكلاللايربطلانسحلانبهللاةبهفيلأت/مهدعب

جمدفج9.م995١ه«ها“4١«ةبيطراد:ضايرلا.ةط.يدماغلا
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هئ18ت.يربطلانسحلانبهللاةبه,يئناكلاللا.
ةباحصلاعامجأوةنسلاوباتكلانمةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرشنمىقتنملا

ذاعميبأهيلعقلعوهرصتخا؛يئاكلاللايربطلانسحلانبهللاةبهفيلأت/مهدعبنمنيعباتلاو

ءه١41١٠8«ةباحصلاةبتكم:ةدج.١ط.فاوملآروصنمنبمامإنبدومحمنبدومحم

ص148.م14

فشكم

٠7له ٠0 دعب,يلعبلادمحمنبيلع,ماحللانبا .. ١

خيشىواتفنمةيهقفلاتارايتحالا ؛يلعبلادمحمنبيلعماحللانبال/ةيميتنبامالسإلا

صالالا؟.م978١ءها18١«ةفرعملاراد:توريب.يقفلادماحدمحمقيقحت

هل١٠"1٠0دعب,يلعبلادمحمنبيلع,ماحللانبا5

؛يلعبلادمحمنبيلعماحللانبال/لبنحنبدمحأمامإلابهذمىلعهقفلالوصأيفرصتخملا

كلملاةعماج:ةكم.رهظمدمحمهققح م٠194ه١5٠0٠«يملعلاثحبلازكرم«زيزعلادبع

(9؛يمالسإلاثارتلانم).ص[١

فشكمريغ
7. هاات,يتبسلاماشهنبدمحأنبدمحم.يمخللا
نبنمحرلادبعةسارد؛يمخللاَيبسلاماشهنبدمحأنبدمحمفيلأت/نايبلاماكحأبنالعإلا

ص/١٠٠.م995١ءها5١15ءايليبشأراد:ضايرلا.١ط.مرطألاحلاص

فشكمريغ
هذ"دعبت.دمحمنبيلع.يمخللا.5

هعجار؛يمخللادمحمنبيلعفيلأت/ةنكمألاوتاقوألاولامعألالئاضفنمدنسملاحيحصلا

ج7.م490١ه١4١15«نافعنباراد:ةبقثلا.١ط.ىودعلاىفطصمهللادبعوبأهلمدقو

(صالة)
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نبميهاربإنبميهاربإ,يناقللاا0 ه١2١٠ت.نسحلا

/ىوقألابءاتفإلادعاوقوىوتفلالهأرانم قيقحت؟يناقللانسحلانبميهاربإنبميهاربإفيلأت

-.١١ط.يجرزخلانسحنبدمحأنبدمحم؛ءبيدبحجرهلمدق؛ناديمحدومحمدمحمدايز

ص794-م997١ءها411«بابحألاراد:توريب

فشكم

هاا/؟ت,يدنقرمسلادمحمنبرصن,ُتيللاوبأ.7

ميهاربإنبدمحمنبرصنثيللايبأل/نيلسرملاوءايبنألاديسثيداحأبنيلفاغلاهيبنت
ءه799١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يدنقرمسللنيفراعلاناتسبباتكهعم.يدنقرمسلا

صا.م8

ه7ت.يدنقرمسلادمحمنبرصن,ثيللاوبأ7
-ليكولازيزعلادبعقيقحت؛يدنقرمسلاميهاربإنبدمحمنبرصنثيللايبأفيلأت/نيلفاغلاهيبنت

جا.م٠198ها140١«قورشلاراد:ةدج

فشكمريغ
دمحمنبرصن,تيللاوبأ.4 ه7ت.يدنقرمسلا

ميهاربإنبدمحمنبرصنثيللايبأل/نيلسرملاوءايبنألاديسثيداحأبنيلفاغلاهيبنت
«ه1409١«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.نيفراعلاناتسبباتكهيلي.يدنقرمسلا

صال.ما

ه17ت.يدنقرمسلادمحمنبرصن,تيللاوبأ.5
نيدلاحالصقيقحت؛يدنقرمسلاميهاربإنبدمحمنبرصنل/لئاسملانويعوهقفلاةنازح

جا.م1551-1956هاكموال-"لك«ةيلهألارشنلاوعبطلاةكرش:دادغب.يهانلا

فشكم
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نبدمحمنبدمحم,يديرتاملا٠. ه1"ت.دومحم

ضيفتسمدمحمهعجاروهققح؛يديرتاملادومحمنبدمحمنبدمحمفيلأت/ةنسلالهأتاليوأت

نوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغب.يروبجلادمحممساجهحيحصتىلعفرشأ؛نمحرلا

(147؛يمالسإلاثارتلاءايحإ).صالا4.م987١ءه١45٠«ةينيدلا

نبدمحمنبدمحم.يديرتاملا1١ ه1ت,دومحم
قيقحت؛يديرتاملادومحمنبدمحمنبدمحم/ةنسلالهأتاليوات[ىمسملا]يديرتاملاريسفت

ةنحل«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلحملا:ةرهاقلا.نيضوعديسلا«نيضوعميهاربإقيلعتو
ص177.م١197ءها7945١؟«(ةنسلاونآرقلا

فشكم

ه١ت,دومحمنبدمحمنبدمحم,يديرتاملا.7
:[دنملا]نكدلادابارديح-يديرتاملادومحمنبدمحمنبدمحمفيلأت/ربكألاهقفلاحرش

صا99.م1907ءها١15١«ةينامثعلافراعملاةرئاد

."٠7 ديزينبدمحم,هجامنبا ه7.9117,ينيوزقلا
ىفطصمدمحمرتويبمكلابهسراهفعنصوهققح/هجامنباننس رشن:ضايرلا.١ط.يمظعلا

ج4م1984ها4١4«يمظعألا.م.م

فشكم

هلا/١ت,يلعنبنامثعنبدمحم,ينيدراملا."5
ىلعنبنامثعنبدمحمفيلأت/هقفلالوصأيفتاقرولاظافلألحىلعتارهزلاممنألا

ءه5١841١«دشرلاةبتكم:ضايرلا.؟ط.ةلمنلادمحمنبيلعنبميركلادبعقيقحت؛ييدراملا

صالا5م5

ه017"2507,رمعنبيلعنبدمحم,يرزاملا0
(3ط-.رفينلايلذاشلادمحمقيقحتوميدقت؛يرزاملارمعنبيلعنبدمحم/ملسمدئاوفبملعملا

جا".م1991ءها51١1«ةيمالسإلابرغلاراد:توريب.ةحقنموةديزم
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ةبهنبيلع,الوكامنبا." ه417047١,هللا
/ماهفألايلوأوةفرعملايوذىلعماهوألارمتسمبيذهت ؛الوكامنبهللاةبهنبيلعفيلأت

.م٠19١.ءه١54١١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.نسحيورسكديسقيقحت

كم

فشكم

ه5177-١٠,يينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا"77
؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحمل/حيحصلاعماجلاتالكشملحيحصتلاوحيضوتلادهاوش

ه3١-40«ءزابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.يقابلادبعداؤفدمحمقيلعتوقيقحت

صاه5.[م1948-

نبهللادبعوبأ,سنأنبكلام.." هاا/975,كلام
:توريب-.تسفوألابةديدجةعبط.كلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأل/ىربكلاةنودملا

جم“.[م517١-]ءرداصراد

نبهللادبعوبأ,سنأنبكلام. هاا/974,كلام
ءه7514١١]«يقورافلاةعبطم:م.د.كلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأفيلأت/أطوملا

صاألو؟.[ما4ا/4

فشكمربغ
نبهللادبعوبأ,سنأنبكلام٠". هفاالو57,كلام

/أطوملا نبسنأنبكلامهللادبعيبأفيلأت هيلعقلعوهثيداحأجروهمقروهححص؛كلام
(بعشلاباتك).ص731-.[م155١-]«بعشلاراد:ةرهاقلا.يقابلادبعداؤفدمحم

فشكمريغ
نبهللادبعوبأ.سنأنبكلام1١. ها971/9.كلام

نبسنأنبكلامهللادبعيبأل/كلامأطوم ميدقت؛يبنعقلاةملسمنبهللادبعةياور؛كلام

صالال*.م1975ءه555١«ءرشنللةيسنوتلارادلا:سنوت.روصنمظيفحلادبعقيقحتو

فشكم
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نبهللادبعوبأ.سنأنبكلام.5 ها971/4,كلام
دادعإ؛يئيللاىبحينبىيحيةياور؛كلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأل/كلاممامإلاأطوم

صاله"-.م1911ءها7948«سئافنلاراد:توريب.7ط.شومرعبتاردمحأ

فشكم

نبهللادبعوبأ.سنأنبكلام."7 هاا/574كلام
؛ينابيشلانسحلانبدمحمةياور؛كلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأل/كلاممامإلاأطوم

:ةكم؛ةيملعلاةبتكملا:ةرهاقلا.ةحقنموةديزم«”ط.فيطللادبعباهولادبعقيقحتوقيلعت

ص294.م1919ءها199ءزابلاراد

فشكم

نبهللادبعوبأ.سنأنبكلام.”5 ها47-17/9,كلام
:رطق-.رفينيلذاشلادمحمقيقحت؛هنعهللاىضركلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأل/أطوملا

لآدمحنبةفيلخةقفنىلع ص190م1948.ه١٠.4يناث

فشكم

نبهللادبعوبأ,.سنأنبكلام0 ها371/9كلام
نبسنأنبكلامهللادبعيبأل/سنأنبكلاممامإلاأطوم صيخلت؛مساقلايبأةياور؛كلام
«قورشلاراد:ةدج.١ط.يكلاملاسابعنبيلعنبدمحمهيلعقلعوهققح/يسباقلا

(*؛يمالسإلاثارتلارئاخذ).صدو١.م980١ها
فشكم

نبهللادبعوبأ,.سنأنبكلام7 ها4717/9,كلام
يبأل/أطوملا هئيداحأجرخخوهمقروهححص؛هنعهللايضركلامنبسنأنبكلامهللادبع

جا"-م948١ها408«يبرعلاثازتلاءايحإراد:توريب-.يقابلادبعداؤفدمحمهيلعقلعو

(ص)٠١1
فشكم

نبهللادبعوبأ,سنأنبكلام."417 ها97194,كلام
ًأطوملالاجربأطبملافاعسإ"باتكبليذم.كلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأل/أطوملا

هلمدق؛"يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخكلاماهاورىلاثيداحألادنسيفنيروكذملل

دمحمديعسهققح؛جاحلافراعع .١ط.صاصقىفطصمهسراهفدعأوهعجار؛ماحللا

ص/م14-.م988١ءها4.069١«مرلعلاءايحإراد:توريب

فشكم
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نبهللادبعوبأ,.سنأنبكلام هاا575,كلام

/أطوملالاجربأطبملافاعسإباتكهيلي.كلامنبسنأنبكلامهللادبعيبأمامإلل/أطوملا

راد:توريب-.؟ط-.ءاملعلانمةبخنفارشأوةعجارم؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالح

ج4.م19352ه415١ليجلا

فشكم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.4 ه7515٠40,دمحم
/نيدلاوايندلابدأ .يناهبنلافسويحيحصت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل

صا14١-.م١١1881ه1799١«بئاوجلاةعبطم:[ايكرت]ةينيطنطسقلا

فشكمريغ
نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا. هغ715٠0,دمحم
«ةيريمألاىربكلاةعبطملا:ةرهاقلا-.يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نيدلاوايندلابدأ

صال.مامه4

فشكمريغ
74"7-40١ه .دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا .1١

-.يمويفلانسحميهاربإحيحصت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نيدلاوايندلابدأ

صاا15.م1966ه4«ةيفرشألاةعبطملا:ةرهاقلا

ه715٠40,دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.7
-.اقسلاىفطصمهيلعقلعوهققح؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نيدلاوايندلابدأ

صاله..[م0-198ءهها1.0-]:ةقيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا."ط

7. نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا ه715٠40,دمحم
يحتفدمحمهيلعقلعوهققح؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نيدلاوايندلابدأباتك

ص117-.م1948ه4.09١«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا١.ركبوبأ
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هئ٠0-715.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.5

؛امسلاىفطصمهيلعقلعوهققح؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نيدلاوايندلابدأ

ه409١«مولعلاءايحإراد:توريب.١ط.ركسفيرشدمحمهيلعقلعوهعجار

صدلام

0٠غه 715 نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا .دمحم ٠0

دمحمهيلعقلعوهققح؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نيدلاوايندلابدأباتك

عمها4١5«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا-.تاكرادتسااهبوةسرهفمء7ط.ركبوبأيحتف

صد.8-م١0

فشكم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا7 هئغ775١0.دمحم
/نيدلاوايندلابدأ ىفطصمهيلعقلعوهققح؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت

صالالا.م998١ءها١14١5«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب.١ط.اطعرداقلادبع

17. ه1غ715٠0.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا
:دادغب-.ناحرسلالالهيبحمقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/يضاقلابدأ

م191519101١بها995-1891١«يمالسإلاثازنلاءايحإ.فاقوألاناويدةسائر

(4؛يمالسإلاثازنلاءايحإ).جا"

فشكم

ه775١٠20,.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.
مالعأ -.ىفطصمدمحمحيحصت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةوبنلا

صام1901ءها19«يقاسعلادمحرشن:دادغب

4. هئغ715١٠0.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا
«ينانبللاباتكلاراد:توريب.يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةوبنلامالعأ

.م940١ها4 ص1٠
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40١ه 775 نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا .دمحم ٠

نمةمعطألاباتك /ريبكلايواحلا دمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت ةساردوقيقحت؛يدرواملا

صال.م1997ءها411«راملاراد:ةرهاقلا.١ط.يجقدنصيلعنبميهاربإ

فشكمريغ
نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا١. ه40-775.دمحم

نعهيلعقلعوهققح؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/يعفاشلاهقفلاٍثعانقإلا

رشدللةبورعلارادةبتكم:تيوكلا.١ط.رضخدمحمرضخماعلايبةديحوةحخسن «عيزوتلاو

صاله.م19875ه5

فشكم

10٠ه 774 نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا .دمحم ٠"

دمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/نيديعلاوةعمجلالسغةياهنىتحهلوأنم:يواحلاباتك

ءها4١4«عمتجملاراد:ةدج.١ط.راهظلاميركلادبعنبدمحأتنبةيوارقيقحت؟يدرواملا

جال.م37 (صا559)

فشكم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.٠٠7 ه40-715,دمحم
:يدرولانبال/يواحلاةجهبهيلي.يدرواملادمحمنبيلعنسلايبأل/ريبكلايواحلا
ةجهبلاوينزملارصتخملحرش:"ريبكلايواحلا"باتكو"ةجهبلا"اهبحاصاهامسةيرعشةزوجرأ

يحرطمدومحمهيلعقلعوهثيداحأجرحوهققح؛يرهزألل/يعفاشلاظافلأيفرهازلاو
ج74.م1944ها4١4«ةيراجتلاةبتكملا:ةكم؛ركفلاراد:توريب-.[خآو]

فشكمريغ
نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.١5 ه١40-5"7.دمحم

فينصت/ينزملارصتخمحرشوهوهنعهللايضريعفاشلامامإلابهذمهقفيفريبكلايواحلا

دمحألداعءضوعدمحميلعقيلعتوقيقحت؛يرصملايدرواملادمحمنبيلعنسحلاىبأ
راد:توريب-.١ط.ةنسوبأحاتفلادبع؛ءليعامسإركبدمحمهظرقوهلمدق؛دوجوملادبع

جا.م994١ها4١١8«ةيملعلابتكلا
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نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.0 ه715١٠40.دمحم

ةساردوقيقحت؛يدرواملادمحمنبىلعنسحلايبأل/ريبكلايواحلانم:دودحلاباتك
(صا61١)جا.م1948ه415١«[رانملاراد:ةرهاقلا].١ط.يجقدنصنبميهاربإ

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.١ ه١40-715,دمحم
/ريبكلايواحلانمدشرملامكحباتك :ةرهاقلا-.يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت

صا41-.م941١ها5١8«يندملاةعبطم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.7 ه715١40.دمحم
؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ريبكلايواحلانمحئابذلاوديصلاباتك

.م19491١ها541١7«رانملاراد:ةرهاقلا.١ط.يجقدنصيلعنبميهاربإةساردوقيقحت

٠ صالال

فشكمريغ
ه١40-774.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.
/ريبكلايواحلانماياحضلاباتك ةساردوقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت

ص455.م1943ءه١4١1.رانملاراد:ةرهاقلا.١ط.يجقدنصيلعنبميهاربإ

فشكمريغ
نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.3 ه٠40-715.دمحم
قيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ريبكلايواحلانميغبلالهألاتقباتك
.١ط-.يجقدنصيلعنبميهاربإةساردو -.م1941اها1١8«يجقدنص.ع.!رشن:ةرهاقلا

ص14

715-40١ه ,دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا .٠
-.ساوحباهولادبعقيلعتوةساردوقيقحت؛يدرواملادمحمنبىلعنسحلايبأل/ةبراضملا
يفيمالسإلاانثارتنم).ص*514.[م1484]هه١4.05«ءافولاراد:ةروصنملا.1ط
(داصتقالاملع

فشكمريغ
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775-0٠:ه نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا دمحم ١
:تيوكلا.رضخدمحمرضخقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/كولملاةحيصن

صال..م1947ءها407,حالفلاةبتكم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا ه5٠50"7دمحم
.دمحأمعنملادبعداؤفةساردوقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/كولملاةحيصن

ص(41/9.م988١ءها4.9١«ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكسإلا

ها411١6,يلظنحلاحضاونبهللادبع,كرابملانبا.١7١
رادلا:سنوت.دامحهيزنقيقحت؛يلظنحلاحضاونبهللادبعكرابملانبافيلأت/داهجلا

صا147.م1915ءها134١*ءيسنوتلا

ها411١8.يلظنحلاحضاونبهللادبع,كرابملانبا15
.١ط.ديرفدمحأقيلعتوقيقحت؛يلظنحلاحضاونبهللادبعكرابملانبال/قئاقرلاودهزلا
(صا١١؟1448)يفجا.م1995ها6«جراعملاراد:ضايرلا

نبهللادبع,كرابملانبا.0 ها411١8,.يلظنحلاحضاو
هيلعقلعوهققح؛يلظنحلاكرابملانبحضاونبهللادبعل/كرابملانبهللادبعمامإلادنسم

ص145.م941١ءها1.07؛«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.يئارماسلايردبلايحبص

نبفسوي,دربملانبا.71 ه85١0-٠9.نسحلا
هققح؛دربملانبنسحنبفسويفيلأت/دمحأباحصأيرحأتمتاقبطفدضنملارهوجلا

هيلعقلعوهلمدقو همهاع7«يحنادلاةبتكم:ةرهاقلا-.١ط-.نيميثعلاناميلسنبنمحرلادبع

ص10-.م517١

/ثحبلاةنيع فشكم
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.١ نبا7 نبفسوي,دربملا ه82.١31-٠١3نسحلا

قيلعت؛دربملانبنسحنبفسويل/ملسوهيلعهللاىلصةيربلاريخبسنيفةيوبنلاةرجشلا

ص53٠.م1994ءها1419١ءءارحراد:ةرهاقلا.؟ط.دمحأنيدلاحالصدمحأ

فشكمريغ
ه4440.نيدلاماسحنبيلع,يدنهلايقتملا74

:تيوكلا-.يدنحلايقتملانيدلاماسحنبيلعفيلأت/نامزلاريغآىدهمتامالعيفناهربلا

جا.م1984بها109«لسالسلاتاذ

هل"7ت,يسلدنألايراجملادمحمهللادبعيبأ,يراجملا.
-.١ذط.نافحألاوبأدمحمقيقحت؛يسلدنألايراحملادمحمهللادبعيبأل/يراحملاجمانرب

ص60٠.م1987ها407«يمالسإلابرغلاراد:توريب

فشكم/ثحبلاةنيع

نبدمحأ,دهاجمنبا./ ه7507,يدادغبلاىسوم

-.7ط.فيضيقوشقيقحت؛يدادغبلادهاحجمنبىسومنبدمحأل/تاءارقلايفةعبسلاباتك

صال/5.م٠98١ءها8٠0١؛«فراعملاراد:ةرهاقلا

فشكم

٠١5اه 7١ نبدهاجم ,يموزخملاجاجحلاوبأربج ..١

/ربجنبدهاجممامإلاريسفت ربجنبدهاجمجاجحلايبأل دمحمقيقحت؛يموزخملا مالسلادبع

صال44-.م1918ها5.5«ةثيدحلايمالسإلاركفلاراد:ةرهاقلا.١ط.لينلايبأ

فشكمريغ
نبمالسلادبع,تاكربلايبأنيدلادجم.7 ه10709٠١,هللادبع
ىلعهقفلايفررحملا /لبنحنبدمحأمامإلابهذم يبأنيدلادحبهللادبعنبمالسلادبعل

فيلأت/ةيميتنبنيدلادحبررحملالكشمىلعةينسلادئاوفلاوتكنلاباتكهعم.تاكربلا

-.[م317١-]«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يسدقملايلبنحلايسدقملاحلفمنبدمحمنيدلاسمش

صو
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ه717٠١,دسأنبثراحلا,يبساحملا.77
راد:توريب.اطعدمحأرداقلادبعقيقحتوةسارد؛يبساحملادسأنبثراحلل/سوفنلابادآ

ص١٠٠.م984١ءها5١4«ليجلا

فشكمريغ
ه717١.دسأنبثراحلا.يبساحملا.5
يحتفيدحبقيقحت؛سوفنلابادآهيلي.يبساحملادسأنبثراحلافيلأت/هللاىلإبانأنمءدب

ج.م١1991ه١١141١«مالسلاراد:ةرهاقلا.١ط-.ديسلا

فشكمريغ
ه14711١,دسأنبثراحلا.يبساحملا.0
كفلاراد:توريب-.يلتوقلانيسحقيقحت؛يبساحملادسأنبثراحلل/نآرقلامهفولقعلا

صدا.م19ااهسا١

فشكم

ه1671٠١١,دسأنبثراحلا,يبساحملا.7
-.يلتوقلانيسحهصوصنققحوهلمدق؛يبساحملادسأنبثراحلافيلأت/نآرقلامهفولقعلا

صدالا.م1917ءها4.07١«يدنكلاراد:توريب.مط
فشكم

ه16711١١,دسأنبثراحلا,يبساحملا.7
«ةيسنوتلارادلا:سنوت.يلازمدباعلادمحمقيقحت؛يبساحملادسأنبثراحلل/ملعلاباتك

ص159.ما99هه5

فشكم

ه16717١,دسأنبثراحلا.يبساحملا.4
:ةرهاقلا.اطعدمحأرداقلادبعقيقحت؛يبساحملادسأنبثراحلل/هللاىلإعوجرلاودصقلا

ص4١1.م٠198ءه١4٠0٠١«يبرعلاثارتلاراد



ه171١.دسأنبثراحلا,يبساحملا.9
-.اطعدمحأرداقلادبعقيقحت؛يبساحمادسأنبثراحلل/حراوجلاوبولقلالامعأيفلئاسملا

صالا/١-.م1959هها785١«بتكلاملاع:ةرهاقلا

ه12711١,دسأنبثراحلا,يبساحملا
دسأنبثراحلل:/ةيربلاعيمجعفنلةيسدقلاتاحفنلاوةينيدلااياصولا[وأ]حئاصنلاباتك

صاله.م1950ءه1788١؛حيبصةبتكم:ةرهاقلا.اطعدمحأرداقلادبعقيقحت؛يبساحملا

نبدمحأ,يلماحملانبا١ ه410ت.يبضلادمحأنبدمحم
هيلعقلعوهققح؛يلماحمانبيبضلادمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت/يعفاشلاهقفلايفبابللا

«يراخبلاراد:ةديرب؛ةرونملاةنيدملا.١ط.يرمعلاناتينصنبميركلادبعهثيداحأجرحخو

صوض5.م19115اها

ه١17-770دمحمنبليعامسإنبنيسحلا,يلماحملا"7
قلعوهئيداحأجرحوهققحوهلمدق؛يلماحملادمحمنبليعامسإنبنيسحلل/ءاعدلاباتك

ءها١4١17«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط-.يقرقلاىسومنبنمحرلادبعنبديعساهيلع

صا٠والم1

فشكم

ه19570١,هللادبعنبدمحأ,يربطلابحملا١77.
-.يربطلاهللادبعنبدمحأنيدلابحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصىفطصملاةجح
صا//-.[م419١/-]«ةفاقثلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا

نبدمحأ,يربطلابحملا ه١13470,هللادبع
هللادبعنبدمحأنيدلابحمفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصرشبلاديسريسةصالخباتك
ءزابلاىفطصمرازنةبتكم:ةكم.١ط.يعافرلاليمجنبلالطقيقحتوةسارد؛يربطلا

.م1997ه4 صكا05

با/وءؤد



ه601"١195,هللادبعنبدمحأ,يربطلابحملا0

يفالكةلاسر نسحدمحأقيقحت؛يربطلاهللادبعنبدمحأنيدلابحمفيلأت/نآرقلاومالكلا

صالالا.م1985ه1405١«ةيلودلاةبتكملا:ضايرلا.تاحرف

ه71-7.ىيحينبنسحلانبرفعج.يلحملاقققحملا7
؛يربطلاهللادبعنبدمحأنيدلابحمفيلأت/عئارشلاراصقخايفعفانلا[وأ]عفانلارصتخملا

ص115.م1505.ه11/5١«ةيرصملافاقوألاةرازو:ةرهاقلا.ءاملعلانمةنحلحيحصت

فشكمريغ
ها١117ت,دمحمنبنيسح,يلحملا.07
يلعقيقحت؛يلحملادمحمنبنيسحفيلأت/ةعبرألابهاذملاىلعحاكنلادقعنعحاصفإلا

ص197-.م998١ءها5415١«يبرعلاملقلاراد:بلح.١ط.دمحألداعءضوعمدمحم

ها١٠17ت,ينوزبرطلادومحمنبدمحم.يندملا.
قيقحت؛يندملاينوزبرطلادومحمنبدمحمفيلأت/ةيسدقلاثيداحألايفةينسلاتافاحتالا

صا6هه.م٠198ه٠.14١؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.يواونلانيمأدومحم

ها١٠٠ت,ينوزبرطلادومحمنبدمحم,يندملا.9

/ةيسدقلاثيداحألايفةينسلاتافاحتإلا :توريب-.يندملاينوزبرطلادومحمنبدمحمفيلأت

صا0٠14.م1987ءها1.07«ليجلاراد

ه17؟171-١2.يرصبلاهللادبعنبيلع,ينيدملانبا.
مسابكاردتساوقيقحت؛يرصبلائيدملانبهللادبعنبيلعل/تاوعألاوةوخإلانمةاورلا

ص161-.م585١ءه504١«ةيارلاراد:ضايرلا.١ط.ةرباوحلالصيف

-ا/و



ه1171١.يرصبلاهللادبعنبيلع,ينيدملانبا١
نبهللادبعنبيلعل/ليدعتلاوحرجلايفئيدملانبيلعلةبيشيبأنبنامثعنبدمحمتالاؤس

ءها14٠04«فراعملاةبتكم:ضايرلا.١ط.رداقلادبعقفومقيقحتوةسارد؛يرصبلائيدملا

ص66٠.م45

نبيلع,ينيدملانبا."7 ه١1741611,يرصبلاهللادبع
-.يمظعألاىفطصمدمحمقيقحت؛يرصبلاينيدملانبهللادبعنبيلعل/ثيدحلايفللعلا

صا0.م1917ءه1797.يمالسإلابتكملا:توريب

نبدمحم,ينيدملا.4" ه١0/1١-0.يناهبصألارمع
رمعنبدمحمفيلأت/ثيدحلاونآرقلايبيرغيفثييغملاعوممخما قيقحت؛ييدملايناهبصألا

ءه108١«يملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.يوابزعلاميركلادبع

نم).ج24م44 (45؛يمالسإلاثارتلا

فشكمريغ
حلاصدمحم.دارملا.غ5
/يزارللليدعتلاوحرجاباتكسراهف راد:ةدج.١ط.دارملاحلاصدمحمبيترتودادعإ

كش7لل

لصفنمفاشك

هل"ت.نيسحلانبركبيبأنيدلانيز,يغارملا.0
قيقحت؛يغارملانيسحلانبركبيبأنيدلانيزل/ةرجهلارادملاعمصيخلتبةرصنلاقيقحتباتك

ديعس -.ص784-.م1591ها5١8؛زابلاىفطصمرازنةبتكم:ضايرلا.١ط.حاتفلادبع

ةكمةعوسوم) (ةنيدملاو

فشكم

تاىا###



هل١"ت.نيسحلانبركبيبأنيدلانيز,يغارملا.71

هححص؛يغارملانيسحلانبركبيبأنيدلانيزل/ةرجهلارادملاعمصيخلتبةرصنلاقيقحت

.م١98١:هها١4٠١«ةيملعلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا-.7ط.يعمصألاداوجلادبعدمحمهققحو

صالالا

هلا0-70١0.ينيسحلادمحمىضترم,يديبزلاىصترم١2.

(/نيدلامولعءايحإرارسأحرشبنيقتملاةداسلافاحتإباتك دمحمىضترمفينصت

نبخيشنبرداقلادبعل/ءايحألالئاضفبءايحألافيرعتباتكهشماهب.يديبزلانيسحلا
تالاكشإنمءالمإلاباتكشماهلابو.يولعابسورديعلاهللادبعنبخيشنبهللادبع

ج١٠.[م897١ه117١«ةينميملاةعبطملا:ةرهاقلا].يلازغلافينصت/ءايحألا

ها117ت.ةمقلع.دثرمنبا.,
ةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.متاحيبأنباةياور؛دئرمنبةمقلعل/نيعباتلانمنينامثلادهز

صقل.م1988ءه)2.01ءرادلا

نبيلع.يوادرملا.4 هل404١1.دمحأنبناميلس
ففاصنالا نمحجارلاةفرعم ناميلسنبيلعل/لبتحنبدمحأمامإلابهذمىلعفالخلا

راد:توريب.١ط.ليعامسإنسحدمحمنسحدمحمهللادبعيبأقيقحت؛يوادرملادمحأنب

جام1991ه١54١4«ةيملعلابتكلا

نبيلع.يوادرملا٠. هل/04١1.دمحأنبناميلس

نبيلعفيلأت/قيقحتوةسارد:باتكلارخخآىلإسايقلابابنم:ريرحتلاحرش:ريبحتلا
ريسيلعنبدمحأفارشإ؛جارسلاحلاصنبدمحمنبدمحأدادعإ؛يوادرملادمحأنبناميلس

هقفلالوصأمسق«ةعيرشلاةيلك«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.يكرابملا

جاكم21995ه14

-ا/ومعد



77٠١-199ه نبدمحم,يوادرملا ,يوقلادبع .0١

رصاننبدمحماهطبضواهبىنتعا؟يوادرملايوقلادبعنبدمحم/ةيعرشلابادآلايفةيفلألا

ص5١1.م1594ءها١4١15«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط-.يمجعلا

فشكمريغ
ه77-١٠195,يوقلادبعنبدمحم.يوادرملا07

نبزيزعلادبعهيلعدازوهرصتخا؛يوادرملايوقلادبعنبدمحم/دئاوفلازنكودئارفلادقع
رئاشبلاراد:توريب-.؟ط.يعورزملاميهاربإنبرسايهجارخإبمتها؛رمعمنبرصاننبدمح
صا748-.م999١ءها141١9«ةيمالسإلا

نبدمحأركبوبأ.هيودرمنبا07 ه458تدمحم
نبدمحأركبيبأءاقتنا/نايحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعدمحميبأثيداحأهيفءزحج

ةبتكم:ضايرلا.١ط.ردبلاهللادبعنبردبهثيداحأجرحخوهققح؛هيودرمنبدمحم
نم).صالا9.م997١؛ها4١14.دشرلا (؟؛ةثيدحلاءازجألا

نمحرلادبعفسوي.يلشعرملا."05
مالسإلاخيشظافحلاةمتاخلريبكلايعفارلاثيداحأجيرختيفريبحلاصيخلتثيداحأسرهف
راد:توريب.ا١ط-.يلشعرملافسويدادعإ/ينالقسعلانيدلاباهشلضفلايبأمامإلا
ص454.م1985ه4.1١/«ةفرعملا

لصفنمفاشك٠
نمحرلادبعفسوي.يلشعرملا.0
-.يلشعرملافسويدادعإ/لبتحنبدمحمنبدمحألدهزلاباتكثيداحأسرهف
ص08٠.م1981اها50١«يمالسإلارونلاراد:توريب
لصفنمفاشك
نمحرلادبعفسوي,يلشعرملا.7
رونلاراد:توريب-.يلشعرملافسويدادعإ/كرابمنبالدهزلاباتكثيداحأسرهف
بتكسراهفةلسلس).صا٠١8-.م1588ها4«يمالسإلا (54ةنسلا
لصفنمفاشك

البوه



نمحرلادبعفسوي.يلشعرملا.07

.يلشعرملافسويعضو؛يدنسلادباعدمحمبيترتب/يعفاشلامامإلادنسمثيداحأسرهف

بتكةلسلس).ص١١.م901١ءه4١.ا/ءرونلاراد:توريب.١ط ١(؛ةئسلا

لصفنمفاشك

نمحرلادبعفسوي.يلشعرملا.

/ريبزلانبهللادبعركبوبأيديمحلادنسمثيداحأسرهف نمحرلادبعفسويدادعإ

سراهفةلسلس).ص67١.م981١ءه4.0/8١«يمالسإلارونلاراد:توريب.يلشعرملا

(7؛ةنسلابتك

لصفنمفاشك

نمحرلادبعفسوي.يلشعرملا.9

ركبيبأنبىلعنيدلارونظفاحللنابحنبادئاوزىلإنآمظلادراومثيداحأسرهف
«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.يلشعرملانمحرلادبعفسويدادعإ/يمئيهلا

بتكسراهفةلسلسإ.ص8٠٠-.ما980/ءها07 (؟؛ةنسلا

لصفنمفاشك

نمحرلادبعفسوي,يلشعرملا٠"

فورعملايلعنبهللادبعيبأللوسرلاثيداحأةفرعميفلوصألارداونثيداحأسرهف

/يذمزلاميكحلاب رونلاراد:توريب.١ط.يلشعرملانمحرلادبعفسويدادعإ

(4؛ةنسلابتكسراهفةلسلسإ.صا178-.م19810/ءها4.0١«يمالسإلا

لصفنمفاشك

نمحرلادبعفسوي.يلشعرملا.١
.١ط.يلشعرملافسويدادعإ/نطقرادلارمعنبيلعريبكلامامإلليطقرادلاننسسرهف

صال417.م946١ه54051«ةفرعملاراد:توريب

تارك



يعرم.7 ه17١٠؟ت.فسوينبيعرم.يمركلا

/نيعمجأمهيلعهللاناوضرنيدهتحملاةمئألابقانمفنيدلقملارئاصبريونتباتك فينصت

ءه14195١ءمزحنباراد:توريب.١ط.يردنكلاهللادبعقيقحت؛يمركلافسوينبيعرم

ص09٠م4

فشكمريغ
يعرم17"١. نبيعرم.يمركلا هلا.7؟ت,فسوي

قيلعتوقيقحت؛يمركلافسوينبيعرمفيلأت/ةيميتنباىلعةمئألاءانثيفةيكزلاةداهشلا
ءه١4٠054,ةلاسرلاةسسوم:توريب؛ناقرفلاراد:عندرألا]نامع.١ط.نمحرلادبعمحن

صا)1.ما

فشكمريغ
ه057ت,ليلجلادبعنبركبيبأنبيلع,ينانيغرملا.5

هاله«حوتفلاةعبطم:ةرهاقلا-.ينانيغرملاليلجلادبعنبركبيبأنبيلعل/يدتبملاةيادب

صال.م85

فشكمريغ
ه057ت,ليلجلادبعنبركبيبأنبيلع.ينانيغرملا6
/ىدتبملاةيادبحرشةيادهلا ط.ىنانيغرملاليلجلادبعنبركبيبأنبيلعفيلأت -.ةريخألا

جم١يفجا.م1950ءه٠8١«هدالوأويبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا

ه057ت.ليلجلادبعنبركبيبأنبيلع,ينانيغرملا.7
:ةيارلابصنعم.ينانيغرملاليلجلادبعنبركبيبأنبيلعفيلأت/يدتبملاةيادبحرشةيادحلا

:ةرهاقلا-.١ط.نابعشحلاصنمياهبىنتعا؛يعليزلانيدلالامحل/ةيادهلاثيداحأجيرخت

جا/.م1948ها4١7:ثيدحلاراد

ه417ت.دمحأنبدمحمنبنيسحلا,يذورورملا.<17
دمحألداعء«ضرعمدمحميلعقيقحت؛يذورورملادمحأنبدمحمنبنيسحلايضاقلل/ةقيلعتلا

(ص148١١)١يفجا".م998١ءه١4١15«زابلاىفطصمرازنةبتكم:ةكم.دوجوملادبع

-انوا



ه1957١7,رصننبدمحم,يزورملاا
-.م1186هه١1٠08؛بتكلاملاع:توريب.يزورملارصننبدمحمفيلأت/ءاملعلافالتخا

ض٠”

ه1957١7,رصننبدمحم.يزورملا4

هراثآوهثيداحأجرخوهيلعقلعوهققح؛يزورملارصننبدمحمفيلأت/ةالصلاردقميظعت

جام1985ه5ءرادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط-.يئاويرفلارابحادبعنمحرلادبع

ه1957١7,رصننبدمحم.يزورملا

يالومحيحصت؛يزورملارصننبدمحمفيلأت/رتولاباتكءناضمرمايق«ليللامايق
ص44١.م١191هها٠٠7١«ماعهافرةعبطم:[ناتسكاب]روهال.باهولادبعو؛رافغلادبع

فشكمريغ
نبىسوم.يرورملا1 ه7قت.رفعج

ءه505١ءءاوضألاراد:توريب.يزورملارفعجنبىسومل/رفعجنبىسوممامإلادنسم

صال4.م5

ها70547,نمحرلادبعنبفسوي.يزملا7
سرهفممجعمفارطألاةفرعمبفارشألاةفحت ةعوسوم:مهنعةاورلاوةباحصلاديناسمل

ةنسىفوتملايزملانمحرلادبعنبفسويل/حاحصلاةتسلابتكلاثيداحأعيمجلةيملع

/فارطألاىلعفارظلاتكنلا.ه1 ةنسىفوتملاينالقسعلارجحنباظفاحلاتاقيلعت

١7/85«ةميقلارادلا:عدنملا]يابمع.نيدلافرشدمصلادبعهيلعقلعوهححص؛هم5؟

4.م19151١955ه8- جا

/ثحبلاةنيع فشكم

-اة/ءمخلل



نبفسوي,يزملا.777 ها/70547.نمحرلادبع

قلعوهصنطبضوهققح؛يزملانمحرلادبعنبفسويل/لاحرلاءامسأيفلامكلابيذهت
١984-,ةلاسرلاةسسؤم:توريب.فورعمداوعراشبهيلع -١14١5اهه 1١84٠614

جالهلم

نبديع.يومألارفاسمنبا ه007ت.يومألارفاسم
«نيساييلعدمحمقيقحت؛يومألارفاسمنبديعفيلأت/ةعامجلاوةنسلالهأداقتعا

صدام.م1917.ءها٠9١.,فاقوألاناويدةسائر:دادغب.ةميعنلاميهاربإ

نبيلع,يدوعسملا.6 ه1ت.يلعنبنيسحلا

-.يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعفينصت/بلاطيبأنبيلعمامإللةيصولاتابثإ
صالالا.م1868ءها1١ا/ه؛ةيرديحلاةعبطملا:فجنلا

ه151ت,.يكلاملالضفلاوبأ,يدوعسملا.,1
حيحصت؛يدوعسملايكلاملالضفلايبأفينصت/ليجنإلافرحنمليجختنمليلحلابحتنملا

صا)الال.م1404ءها757١«يجيلملادمحأرشن:ةرهاقلا-.يجيلملادمحأ

فشكمريغ
ت٠١1ه .ينيسحلاهللاةيادهنبركبوبأ,فنصملا .١7/

ركبيبأفنصمل/ةمدقملاحرشْفةمهفملايشفاوحلاب[ىمسملا]ديوجتلاملعيفةيرزجلاحرش
.م١84١ءه09.١«ةينميملاةعبطملا:ةرهاقلا.يبابلادمحأحيحصت؛نيسحلاهللاةيادهنب

ص*طص4

ها١١٠غت,ينيسحلاهللاةيادهنبركبوبأ,فئنصملا..78
-.يبتكلايمظعألانامعنةيانع؛نيسحلاهللاةيادهنبركبيبأفنصمل/ةيعفاشلاتاقبط

صا١٠.م91هاه5«,دادغبةعبطم:دادغب

فشكم

بالو



هللاةيادهنبركبوبأ,فنصملا. ها15١٠ت,ينيسحلا

/ةيعفاشلاتاقبط ؛ضهيونلداعهيلعقلعوهققح؛يسحلاهللاةيادهنبركبيبأفنصمل

«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.7ط.ةديدجلاقافآلاراديفيبرعلاثازنلاءايحإةنحةعجارم

(يبرعلاثارتلارئاخذ).صال.م1987هه

فشكم

دمحمنبيلعكفنصم٠. هلا/07١7.يماطسبلا

/ةيهقفلاماكحألاودودحلا دمحألداعقيلعتوقيقحت؛كفنصم.ريهشلايماطسبلادمحمنبيلعل

-.م١191ه١14١5«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.ضوعمدمحميلع,دوجوملادبع

صا”

ه10174-١,يلعنبديسلادبعنبرصان.يزرطملا١.

هيلعقلعوهققح؛يزرطملايلعنبديسلادبعنبرصانفيلأت/عانقلاتحتىوحاملعانقإلا

ءرطقةعماج:ةحودلا.١ط.يديوسلاهللادبعهمالس«يلادلادمحأدمحمهسراهفعنصو

صه14١.م1599ءها١5١9«ةيناسنإلاتاساردلاوقئاثولازكرم

فشكم

ه"١١1-058.يلعنبديسلادبعنبرصان.يررطملا.87

؛يزرطملايلعنبديسلادبعنبرصانفيلأت/(نورفاكلااهيأيلق)ةروسيفزاجعإلانايب

.ن.حرشن:ضايرلا.7ظط.ليمدلارصاننبدمحقيلعتوقيقحت «ها51١1«ليخدلا

صا14م1

فشكمريغ
ه١11-01748,يلعنبديسلادبعنبرصان,يزرطملا.8؟

هققح؛يزرطملايلعنبديسلادبعنبرصانفيلأت/يوغلمجعم:برعملابيترتيفبرغملا

ج7-.م1914هه199١«ديزنبةماسأةبتكم:بلح.١ط-.راتخمديمحلادبعءيروخافدومحم

فشكم

 -ا/أ١و



ه١11-07+.يلعنبديسلادبعنبرصان.يزرطملا.5

راد:توريب-.يزرطملايلعنبديسلادبعنبرصانل/برعملابيترتيفبرغملاباتك
ص154-.[م94١-]«يبرعلاباتكلا

ها/”7541.فسوينبنسحلا,يلحلارهطملانبا.0
/ردقلاوءاضقلايفرظنلاءاصقتسا ميهاربإقيقحت؛يلحلارهطملانبفسوينبنسحلافيلأت
ص/م4-.م1918ها97«ثداوحلاةعبطم:دادغب.يميمتلا

ه1-١١٠١105.يميمتلاةديبعوبأ,ىنثملانبرمعم.7
ةسسؤم:توريب.نيكزسداؤفدمحمقيقحت؛يميمتلاىنثملانبرمعمةديبعيبأل/نآرقلازاحب
ج7-.[م51١/-]«ةلاسرلا

/ثحبلاةنيع فشكم

1١٠١-105ه ,يميتلاةديبعوبأ,ىنثملانبرمعم .١
داؤفدمحمهيلعقلعوهلوصأبهضراع؛يميمتلاىنثملانبرمعمةديبعيبأل/نآرقلازاحب
ص445.ه٠89١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط-.نيكزس

نيعمنبىيحي.نيعمنبا..4 ه107+,يدادغبلا
دمحمدمحأقيقحت؛يدادغبلانيعمنبىيحيل/نيعمنبىبحيايركزيبألدينحلانباتالاؤس

ىبحيراثآنم)-.صه917/.م988١ءه14048١«رادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.فسوي

(4؛ليدعتلاوحرحلايفنيعمنب

نيعمنبىيحي,نيعمنبا8 ه107+,يدادغبلا
دلاخخيبأةياور؛يدادغبلانيعمنبىيحيل/لاجرلايفنيعمنبىيحيايركزيبأمالكنم
نبمثيلانبديزيقاقدلا كلملاةعماج:ةكم.فيسروندمحمدمحأقيقحت؛يدابلانامهط
«ثازتللنومأملاراد:توريب؛قشمد؛يمالسإلاثازنلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«زيزعلادبع

(؟؛ليدعتلاوحرجلايفنيعمنبىيحيراثآنم).ص17٠.م4مها٠

- ١لا



ها9١١ت.ديعسنبدمحمنبنيسحلا,يبرغملا

؛نيزلاهللادبعنبيلعقيقحت؛يبرغملاديعسنبدمحمنبنيسحل/مارملاغولبحرشمامتلاردبلا

دمحمنبحلاصهلمدق جا-.م1194هها١14١54ءرجه:ةرهاقلا.١ط.ناديحللا

هاا١وحنت.سابعنبيحينبلأومسلا.يبرغملا41١.

سابعنبىبحينبلأومسلل/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاهايؤرولأومسلاةصقودوهيلاماحفإ

نبليئاومشربحلا"يبرغملا -.١ط.يواقرشلاهللادبعدمحمقيلعتوقيقحتوميدقت؛"ناوبأنباذوهي

ص5١1.م1945ه4011/«قيادهلاراد:ةرهاقلا

فشكم

هلا1١-77١١55/.ناميلسنبدمحمنبدمحم.يبرغملا.

صربق-.يبرغملاناميلسنبدمحمنبدمحم/دئاوزلاعمجيولوصألاعماجنمدئاوفلاعمج

جا.م1988ها٠8+«,يمالسإلالصيفكنب:[نانويلا]

نبياطلغم.4؟ هلا/74917,يرصملانيدلاءالع,جيلق
ميحرلادبعرشن:ةرهاقلا-.يرصملاجيلقنبياطلغمنيدلاءالعفيلأت/ياطلغمةريس

ص9١1.م1508ه1375:يبتكلا

نبياطلغم.5 ها/74517,يرصملانيدلاءالع,:حيلف
؛يرصملاجيلقنبياطلغمنيدلاءالعفيلأت/نيبحمانمدهشتسانمركذيفنيبملاحضاولا

ص017.م1915«ن.د:[ايناملأ]تراغتوتش.زيبسوتوأحيحصت

دمحمنبميهاربإ,حلفمنبا.0 هل1514١5.يسدقملا

«يمالسإلابتكملا:توريب-.يسدقملاحلفمنبدمحمنبميهاربإل/عِنقُملاحْرَشيفٌعِوبْلا

جا١٠.م1-948.02١1985ه)424.05-1

الو؟-



دمحمنبميهاربإ,حلفمنبا1 هل15"4١,يسدقملا

نمناسنإلابئاصم /ناطيشلادياكم ةبتكم:ةرهاقلا.يسدقملاحلفمنبدمحمنبميهاربإل

صا417-.[م1938١-]«يخناخلا

نبميهاربا,.حلفمنبا.17 هل1451١7.يسدقملادمحم

قيلعتوقيقحت؛يسدقملادمحمنبميهاربإفيلأت/دمحأمامإلاباحصأركذيفدشرألادصقملا

جال.م٠199.ه١41٠١ءدشرنباةبتكم:ضايرلا.١ط.نيميثعلاناميلسنبنمحرلادبع

فشكم

هال"7١8.يسدقملادمحمنيدلاسمش.حلفمنبا.4

ديشردمحمةيانع؛يسدقملاحلفمنبدمحمنيدلاسمشفيلأت/ةيعرملاحنملاوةيعرشلابادآلا

جا.م979١ءه11448١«رانملاةعبطم:ةرهاقلا.اضر

ها/177١.يسدقملادمحمنيدلاسعش.حلفمنبا6

ملعلاراد:توريب.يسدقملاحلفمنبدمحمنيدلاسمهفيلأت/ةيعرملاحنملاوةيعرشلابادآلا
جالم1977ه5«عيمجلل

فشكمريغ
هالك4.يسدقملادمحمنيدلاسمش.حلقمنبا.٠

داوعراشبهلمدق؛يسدقملاحلفمنبدمحمنيدلاسمخفيلأت/ةيعرملاحنملاوةيعرشلابادآلا

-.يلغزلاميهاربإدمحمهثيداحأجرخ؛يناتسرحلاهسراهفلمعوهيلعقلعوهققح؛فورعم
جال.م19917ها4117«ليجلاراد:توريب.١ذط

فشكم

هلاك04.يسدقملادمحمنيدلاسمش.حلفمنبا

ءالعل/عورفلاحيحصتباتكهيلي.يسدقملاحلفمنبدمحمنيدلاسمشل/عورفلاباتك
فيطللادبعاهتعجارمىلعفرشأ؛يلبنحلايوادرملاناميلسنبيلعنسحلايبأنيدلا

ج1ل.م95177١ها581/؛ةعابطللرصمراد:ةرهاقلا.؟ط.يكبسلا

اام



هال"1١8.يسدقملادمحمنيدلاسمش,حلفمنبا7

ءالعل/عورفلاحيحصتباتكهيلي.يسدقملاحلفمنبدمحمنيدلاسمشل/عورفلاباتك

راتسلادبعهعجار؛ه885ةنسىفوتملايلبنحلايوادرملاناميلسنبيلعنسحلايبأنيدلا

جا.م1988ها404«بتكلاملاع:توريب.؛ط-.جارف

نبدمحمدماحوبأ,يسدقملا.6٠ فشهلذ4151,ليلخ
ىلعدرلا -.؟ط-.اقسلايزاجحدمحأقيقحت؛يسدقملاليلخنبدمحمدماحيبأل/ةضفارلا

صا١91.م٠199.ها54١١«ليجلاراد:توريب

ها١8وحن5١1.دمحأنبدمحميراشبلا,يسدقملا
ةعمل دمحمةيانع؛يراشبلابفورعملايسدقملادمحأنبدمحمل/داقتعالا :ةرهاقلا-.اضرديشر

صال.م977١هها١765١«رانملاةعبطم

فشكمريغ
ه0007,ميهاربإنبنمحرلادبع.يسدقملا.0

ميهاربإنبنمحرلادبعفيلأت/ينابيشلالبنحنبدمحأةنسلامامإلاهقففةدمعلاحرشةدعلا

صد51/.م1944ءها141١٠«,مالسلارادةبتكم:ضايرلا.١ط.يسدقملا

ه0007.ميهاربإنبنمحرلادبع.يسدقملا.75

ميهاربإنبنمرلادبعفيلأت/ينابيشلالبنحنبدمحأةئسلامامإلاهقففةدمعلاحرشةدعلا

صال.م158١ها4١5«ىدهلاراد:ضايرلا؛يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط.يسدقملا

ه0007,ميهاربإنبنمحرلادبع,.يسدقملا.7

ةديدجةعبط«١ط.يسدقملاميهاربإنبنمحرلادبعفيلأت/يلبنحهقف:ةدمعلاحرشةدعلا

رازنةبتكم:ضايرلا.زابلاىفطصمرازنةبتكمميثوحبلاوتاساردلازكرمبةعحارموةحقنم

(زابلاىفطصمرازنةبتكم).جال.م551١ه١5١4«زابلاىفطصم

بالاع-



نبرصن.يسدقملا.4 هئ١4-17717,رصننبميهاربإ

دمحمدامحاهثيداحأجرخواهققح؛يسدقملارصننبميهاربإنبرصنل/ةعتملاحاكنميرحت

.١ط.ملاسدمحمةيطعاهلمدقيراصنألا ءه١4٠07«ثازتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا

(؟؛ةينيدلالئاسرلا).صال-.م7

ه١١٠ت.دمحمنبدمحأنبدمحم,يمدقملا.4
ميهاربإهققح؛يمدقملادمحمنبدمحأنبدمحمفيلأت/مهانكونيثدحماءامسأوخيراتلاباتك

.م991١ءه١41١1ءدامعلانباراد:توريب؛ةبورعلارادةبتكم:تيوكلا.١ط.حلاص

صالالا

فشكم

ت١١"ه دمحمنبدمحأنبدمحم,يمدقملا .٠
/مهانكونيثدحملاءامسأوخيراتلا قيقحتوةسارد؛يمدقملادمحمنبدمحأنبدمحمفيلأت

ءه١41١٠8«ءةنسلاوباتكلاراد:[ناتسكاب]يشارك.١ط..ناديحللاميهاربإنبدمحم

١(؛محارتلاوخيراوتلابتكةلسلس).ص0٠5-.م4

٠١2١ه 397 نبدمحأ,يرقملا .دمحأنبدمحم .١

لضفلايبأقيقحت؛يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأل/ةنسلالهأدئاقعيفةنجدلاةءاضإ

ص1١1.م9187١,ه17/9١؛ةرهاقلاةبتكم:ةرهاقلا.يرامغلا

فشكمريغ

نبدمحم.ئرقملا. ه١17-077,:نمحرلادبع
هللادبعنبردبقيقحت؛ئرقملانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/نيدهاحلاوداهجلايفنيعبرألاباتك

ردبقيقحت؛يقارعلانيسحلانبميحرلادبعلضفلايبأل/ةيراشعلانيعبرألاباتكهيلي.ردبلا

نم).ص767.[م1997].ه١417ءمزحنباراد:توريب.١ط.ردبلاهللادبع

بتك:ةيثيدحلاءازجألا (تاينيعبرألا



ها08ت.دمحأنبدمحمنبدمحم,يرقملا.

-.ديمحنبهللادبعنبدمحأةساردوقيقحت؛يرقملادمحمنبدمحأنبدمحمفيلأت/دعاوقلا

-.(ص777)جا”.[م98١-ها]-١:,يمالسإلاثارتلاءايحإزكرم.ىرقلامأةعماج:ةكم

(يمالسإللاثارتلانم)

فشكمريغ
نبرهاط,يبلحلايرقملا.5 ه9ت.معنملادبع

نميأقيقحتوةسارد؛يبلحلايرقملامعنملادبعنبرهاطفيلأت/نامثلاتاءارقلايفةركذتلا

لوصأةلسلس).جا”.ه7١4١؛نآرقلاظيفحتلةيريخلاةعامجلا:ةدج.ديوسيديشر

١(؛رشنلا

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا.0 هل50777سداقلادبع
قيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأل/افلخلانييمطافلاةمئألارابخأبافنحلاظاعتا

ةعومجب).ص115.م1914ءه7717١«يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.لايشلانيدلالامج

(؟؛ةريغصلايزيرقملاةبتكم
فشكم

هل7/1750سداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا.7

لامجقيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأل/افلخلانييمطافلاةمئألارابحأبافنحلاظاعتا

جا.م1145ه١١41ا/«فاقوألاةرازو:ةرهاقلا.؟ط-.لايشلانيدلا

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا7 هل171750ساقلادبع
دمحمقيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأل/ةمغلافشكبةمألاةئاغإباتك

ها0ه9ءرشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةنحل:ةرهاقلا.لايشلادمحمنيدلالامج«ةدايزىفطصم

ص21١٠م

فشكم

-ال95



نبدمحأ,يزيرقملا.4 هل1717-50سصاقلادبعنبيلع
لامجقيلعتوقيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/ةمغلافشكبةمألاةثاغإ

صا19.م7506.ءهها١47«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ديعسروب.١ط-.لايشلادمحمنيدلا

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا.4 هل171740رسداقلادبع
-.يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأل/لاومألاوءابنألانملوسرللاممعامسألاعاتمإ
ص*45-م١19414ءه١751١؛رشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةنحل:ةرهاقلا

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا هل1717740سداقلادبع
رداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/مهادعنمىلعقحلانميوبنلاتيبلالآلبجيامةفرعم

ص١١1.م1917ءه791١ءماصتعالاراد:ةرهاقلا.روشاعدمحأدمحمقيقحت؛يزيرقملا

فشكم

00٠-5171ه ,زعملانبدمحمنبفسوي.يتالكملا ١

زعملانبدمحمنبفسويل/لوصألاملعيفةفسالفلاىلعدرلايفلوقعلابابلباتك
ءها9/.«راصنألاراد:ةرهاقلا.١ط.دومحمنيسحهيقوفقيلعتوقيقحتوميدقت؛يتالكملا

صدا.م1١

فشكم

نبيكم.47 يبأنبيكم,شومح هئ771١00.بلاط
-.يبلشحاتفلادبعقيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمل/تاءارسقلايناعمنعةنابإلا

صادال.م٠195.ءه1/9١ءرصمةضهنةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

ه7١00.بلاطيبأنبيكم,شومحنبيكم.1877
-.ناضمرنيدلايبحمقيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمل/تاءارقلايناعمنعةنابإلا

ص١١1.م1914ءه99١,ثارتللنومأملاراد:قشمد

فشكم

بالاال-



يبأنبيكم,شومحنبيكم. ه41١00.بلاط

-."ط-.يبلشحاتفلادبعقيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمل/تاءارقلايناعمنعةنابإلا

صا1١ال4.م986١ءها١١4ه«ةيلصيفلاةبتكملا:ةكم

فشكم

يبأنبيكم,شومحنبيكم.0 ه7004717.بلاط
يبأنبيكمهعنص/هيفسانلافالتحأوهلوصأةفرعموهخوسنمونآرقلاخسانلحاضيإلا

-.م945١ه1405١«رانملاراد:ةدج.١ط.تاحرفنسحدمحأقيقحت؛شومحنببلاط

ص8
فشكم

ه100417,بلاطيبأنبيكم.شومحنبيكم..71
ىبأنبيكمهعنص/هيفسانلافالتخأوهلوصأةفرعموهخوسنمونآرقلاخسانلحاضيإلا

دوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.؟ط.تاحرفنسحدمحأقيقحت؛شومحنببلاط

ص481-.م8٠99١1ءها١١14١ءرشنلاوةفاقثلاةرادإ«ةيمالسإلا

فشكمريغ
نبيكم.87 يبأنبيكم.شومح ه7007.بلاط
نيدلايمهيشاوحقلعوهصنققح؛شومحنببلاطيبأنبيكمل/تاءارقلايفةرصبتلا

(ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«مولعلاوةفاقثلاوةيبريللةيبرعلاةمظنملا:ةافصلا.١ط.ناضمر

ص1و517.ما195860اه6

فشكم

ه7007,بلاطيبأنبيكم.شومحنبيكم.

نيسحيلعقيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمفيلأت/نآرقلابيرغنملكشملاريسفت
صال18-.م986١مها1.5«فراعملاةبتكم:ضايرلا.باوبلا

هغ10077.بلاطيبأنبيكم.شومحنبيكم.

-.شومحنببلاطيبأنبيكمفيلأت/زاجيالانعميظعلانارقلابيرغنملكشملاريسفت
ص407.م984١ها1095«ىمالسإلارونلاراد:توريب

فشكمريغ

- -م١ا/ا



هئ70077.بلاطيبأنبيكم,شومحنبيكم.٠

يفدملانيكمت نسحدمحأقيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمفيلأت/ههبشوءمدآءنمآ«ىتآ
ص01م1984هها١+04«مقرألاراد:تيوكلا.تاحرف

ه1007بلاطيبأنبيكم,شومحنبيكم.١
ظفلقيقحتوةءارقلاديوجتلةياعرلا قيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمهعنص/...ةوالتلا

-.صا٠78-م1984بها+04«رامعراد:عندرألا]نامع.؟طط.تاحرفنسحدمحأ

١(؛يسيقلابلاطيبأنبيكمةبتكم)

فشكمريغ
يبأنبيكم.شومحنبيكم.7 ه:ئ70077,بلاط
ءها194١.؛ثارتللنومأملاراد:قشمد.شومحنببلاطيبأنبيكمل/معنوىلبوالكحرش

صا١٠٠م8

ه:100717,بلاطيبأنبيكم,شومحنبيكم.7

؛شومحنببلاطيبأنبيكمل/اهججحواهللعوعبسلاتاءارقلاهوجونعفشكلاباتك
84«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.ناضمرنيدلايبحمقيقحت جا7.م514١ءه9١

فشكم

ه.؟10017,بلاطيبأنبيكم,شومحنبيكم.5
-.تاحرفنسحدمحأقيقحت؛شومحنببلاطيبأنبيكمفيلأت/تاددشملاتاءايلا

صال.م1907ءه1017١«ةيلودلاةبتكملا:ضايرلا؛ءنيقفاخلاةبتكم:قشد

فشكمريغ

ها5١١ت.ناطلسنبيلع,يراقلايلعالملا.0

/بحررهشلئاضفةلاسرهعم.يراقلاناطلسنبيلعالملافيلأت/بجريفبدألا

ورمعاهقّمحوهثيداحأجروهيلعقلع؛معنملادبعورمعقيقحت؛لالخلاظفاحلل -.١ط.معنملادبع

صاهم734.م995١اها«ثاّرللةباحصلاراد:اطنط

فشكمريغ

0/114



ه5١١٠ت.ناطلسنبيلع.يراقلايلعالمل.7

دمحمقيقحتوةسارد؛يراقلاناطلسنبيلعالملافيلأت/ءارمألابيرقتنعءاملعلاديعبت

اياضقةلسلس).صالا١1م490١ءهها١١4٠ءبتكلاملاع:ةرهاقلا.يفصرملايلع

(5؛ةيوبرت

فشكم

ه5١١٠ت.ناطلسنبيلع.يراقلايلعالملا877
هيلعقلعوهققح؛يراقلاناطلسنبىلعالملافيلأت/ىمعلاةيلبىلعىمعألاةيلست

راد:ةرونملاةنيدملا.١ط.يبرحلايرمعلايويلخنبناتينصنبميركلادبعهثيداحأجرحو

ص١١٠.م1997هها14١4«يراخبلا

فشكمريغ
ه15١٠ت,ناطلسنبيلع,يراقلايلعالملا.
؛يراقلاناطلسنبيلعالملل/حاكنلالضفيفًاثيدحنيعبرأبحانجلاضفخوحانجلاعفر

دعسةساردوقيقحت ص95-.[م190١هها١]41١1١«نآرقلاةبتكم:ةرهاقلا.يندعسلاديمحلادبع

فشكمريغ

ه5١١٠ت.ناطلسنبيلع.يراقلايلعالملا..89
-.سيملانيدلايبحمليلخهطبضوهلمدق؛يراقلاناطلسنبيلعالملل/ةفينحيبأدنسحرش

ص“”019-.م986١ءه408١«زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.ا١ط

فشكمريغ
ها5١١٠ت.ناطلسنبيلع.يراقلايلعالملا.

-.يراقلاناطلسنب,ىلعالملل/ثيدحلالوصأيفرثالالهأتاحلطصميفركفلاةبخنحرش

صا-.م1917؛ه794١.«ةيملعلابتكلاراد:توريب

فشكمريغ
ت١٠١١5ه نبيلع.يراقلايلعالملا .ناطلس .١

يفعونصملا ناطلسنبيلعالملل/ىرغصلاتاعوضوملاءوهوءعوضوملاثيدحلاةفرعم

هيلعقلعوهصوصنعجاروهققح؛يراقلا بتكم:توريب؛بلح.4ط.ةدغوبأحاتفلادبع

ص47٠-.م984١ءها١4٠١15«دشرلاةبتكم:ضايرلا؛ةيمالسإلاتاعوبطملا

فشكمريغ

-ا/يد



ه5١١٠١ت.ناطلسنبيلع,يراقلايلعالملا.8"
ةاكشمهشماهب.يراقلاناطلسنبيلعالملل/حيباصملاةاكشمحرشحيتافملاةاقرمنم

جه-.[م917١-]؛ثارتلاءايحإراد:توريب.يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيل/حيباصملا

فشكمريغ
يلعالملا5" نبيلع,يراقلا ه5١١٠ت.ناطلس
رسيملاقيلعتلاهعم.يراقلاناطلسنبيلعالملل/ربكألاهقفلاحرشيفرهزألاضورلاحنم
/ربكألاهقفلاحرشىلع رئاشبلاراد:توريي.١ط.يجواغناميلسيبهوفيلأت

جا.م998١ها119«ةيمالسإلا
فشكم

ه07١٠دعبت.ميظعلادبعنبدمحم,خورفالمنبا..5

قيقحت«خورفالمنبميظعلادبعنبدمحم/ديلقتلاوداهتجإلالئاسمضعبيفديدسلالوقلا
راد:تيوكلا.7ط-.يمورلادمحمنبملاسنبناندع«نيسايلالهلهمنبدمحمنبمساج

ص189.م991١ه١4١7«ءافولاراد:ةروصنملا؛ةوعدلا

فشكمريغ
هئ١٠ت.يفنحلاطسابلادبع,يطلملا.0
يفلوسلاةياغ نيدلاءالعيلعةيانع؛يطلملايفنحلاطسابلادبعفينصت/لوسرلاةريس

صا1١-.م١191ءها878؛ةرماعةعبطم:[ايكرت]لوبناتسإ.يسولآلا

هاال/ت.نمحرلادبعنبدمحأنبدمحم.يطلملا.7
/عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا :دادغب-.يطلملانمحرلادبعنبدمحأنبدمحمفينصت

صالالا/.م1978ه١«فراعملاةبتكم:توريب؛ىنثملاةبتكم

فشكم

نبدمحأنبدمحم,يطلملا. هىاالا/ت,نمحرلادبع
قيقحت؛يطلملانمحرلادبعنبدمحأنبدمحمفينصت/عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا

«نمتؤملاةسسؤم:ضايرلا؛رشنلليدامر:مامدلا.١ط.ىيدايملانيدلادعسنبناميقيلعتو

صا١.٠٠6٠٠م1994ه4

-ال1



هل4١ت,يراصنألادمحأنبيلعنبرمع.نقلملانبا.4
فونلاةالصباتكنم:ريبكلاحرشلايفةعقاولاراثآلاوثيداحألاجيرختيفرينملاردبلا

نقلملانبدمحأنبيلعنبرمعل/لوحلاهيلعلوحيىتحلامنمةاكزلابابىتح

ريمعيداهعيبرفارشإ؛ديبعلايلعنبميهاربإةساردوقيقحت؛يراصنألا ةنيدملا.يلخدم

-.م1997ءهها١4١84ءاهرداصموةنسلاهقفمسق«ةعيرشلاةيلك«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملا

ص89

هل5١٠ت,يراصنألادمحأنبيلعنبرمع,نقلملانبا.5
؛يراصنألانقلملانبدمحأنبيلعنبرمعل/ريبكلاحرشلاثيداحأجيرختيفرينملاردبلا

جا“.م991١ءها١4١84؛ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.ديسلادمحملامجةساردوقيقحت

نبيلعنبرمع.نقلملانبا.0 ه١ت,يراصنألادمحأ
/يوونلامامإللجاهنملاباوبأبيترتىلع:ناخيشلاهيلعقفتاامماكحألاثيداحأيفةغلبلا

-.بيحبنيدلايبحمهئيداحأجرخوهققح؛يراصنألانقلملانبدمحأنبيلعنبرمعفيلأت
تاعوبطم).ص8١7-.م144١ءهها١4١8ءرشنلاوةعابطللرئاشبلاراد:قشمد.١ط

(يبدبثارتلاوةفاقثللدجاملاةعمجزكرم

٠ه ت,يراصنألادمحأنبيلعنبرمع.نقلملانبا .١
هللادبعقيقحت؛يراصنألانقلملانبدمحأنبىلعنبرمعل/جاهنملاةلدأىلإجاتحملاةفحت

جا7.م1945ه54.5١؛ءارحراد:ةكم.ينايحللافاعس
فشكر

نبيلعنبرمع.نقلملانبا.07 ه١:ت,يراصنألادمحأ

يلعنبرمعل/يعفارللريبكلاحرشلايفةعقاولاراثآلاوثيداحألاجيرختيفرينملاردبلاةصالخ
:ضايرلا.١ط.يفلسلاليعامسإنبديحبادبعنبيدمحهققح؛يراصنألانقلملانبدمحأنب

جا.م1986اهاءدشرلاةبتكم

9؟- اي



هل2١ت.يراصنألادمحأنبيلعنبرمع,نقلملانبا07
نبدمحأنبيلعنبرمعل/مكاحلاهللادبعيبأكردتسمىلعيبهذلاظفاحلاكاردتسارصتخم

لآزيزعلادبعنبهللادبعنبدعس«ناديحللادمحنبهللادبعةساردوقيقحت؛يراصنألانقلملا

جم-.م٠159ءها14١١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.ديمح

فشكم

ه9تزيزعلادبعنيدلانيز.يرابيلملا.1

ةعبطملا:ةرهاقلا-.يرابيلملازيزعلادبعنيدلانيزفيلأت/داشرلاليبسىلإدابعلاداشرإ

صا١٠.م1895ه11١«ةيقرشلا

نبدمحأ,يدانملانبا. ه171ت.دمحمنبرفعج
/ميظعلانآرقلاهباشتم نبدمحأةياور؛دمحمنبرفعجنبدمحأيدانملانبافيلأت نامثع

ء«ها40/8١,ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.١ط.ناميتنغلادمحمنبهللادبعقيقحت؛يرصبلا

صا10م4

71 ها١١١ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانمل

حلاصديمحلادبعقيقحت؟يوانملايلعنبفوؤرلادبعل/فيراعتلاتامهمىلعفيقوتلا

ص91٠.م٠199.ءه١41١؛بتكلاملاع:ةرهاقلا.١ط.نادمح
فشكوم

ها١١١٠ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا407

-.يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت/فوقولاماكحأضماوغىلعفوقولاريسيتباتك
ج7-.م354١ه415١ءزابلاىفطصمرازنةبتكم:ةكم.١ط

فشكمريغ
ها١71١٠ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا.
ليعامسأقيقحت؛يوانملايلعنبفوؤرلادبعل/ةيوبنلاةريسلاةيفلأىلعةينسلاةلاجعلا

ص191.م1159ءه١789«ءاتفإلاراد:ضايرلا.يراصنألا

الام



ه١١١٠ت,يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا.9

؛يوانملايلعنبفوؤرلادبعل/يواضيبلايضاقلاريسفتثيداحأجيرخختبيوامسلاحتفلا

ءه١105؛ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.يفلسلاملاعريذننبيبتحبدمحأقيقحتوةسارد

جا"-.[ماذمخكز

فشكمريغ
نبفوؤرلادبع,يوانملا هل١١١٠ت.يلع

/ريغصلاعماجلاحرشريدقلاضيف :توريب.7ط.يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت

ص104-.م١91١ءها59١«ةيريخلاةعبطملا

فشكمريغ
نبفوؤرلادبع,يوانملا١ هلا١١ت.يلع

/ريغصلاعماجلاحرشريدقلاضيف راد:توريب.؟ط.يوادملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت

جاك.م1917ءها17917«ةفرعملا

فشكمريغ
ه١١٠تيلعنبفوؤرلادبع,يوانملا7

/ريغصلاعماجلاحرشريدقلاضيف شادرمدلايدمحقيقحت؛يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت

رازنةبتكم:ةكم.١ط-.زابلاىفطصمرازنةبتكميتاساردلاوثوحبلازكرمدادعإ؛دمحم

جا.م998١ه١4١9ءزابلاىقطصم
فشكرم

نبفوؤرلادبع,يوانملا8 هلا١١١ت.يلع

:ةرهاقلا.يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت/قئاقحلاريخثيدحيفقئاقحلازونك

ص١11.م1859ءها1١؟85«قالوبةعبطم

نبفوؤرلادبع,يوانملا5 هلا١١١ت.يلع

نبفوؤرلادبعفيلأت/ىربكلايوانملاتاقبط[وأ]ةيفوصلاةداسلامجارتيفةيردلابكاوكلا

ها760/(ركسدومحم«تأشندمحأرشن:ةرهاقلا.عيبرنسحدومحمحيحصت؛يوانملايلع

جا.م18

-الا



ه١١٠1ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا0
نبفوؤرلادبعفيلأت/ىربكلايوانملاتاقبط[وأ]ةيفوصلاةداسلامجارتيفةيردلابكاوكلا

ةبتكملا:ةرهاقلا.نادمححلاصديمحلادبعاهيشاوحقلعواملمدقواهققح؛يوانملايلع

جا-.[م1514١ها]4١١,ثارللةيرهزألا

نبفوؤرلادبع,يوانم.17 ه١١١٠ت,يلع

؛يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت/ةيبطلاوةيعرشلامامحلاماكحأيفةيهزلاةهزنلاباتك

ءها١4٠048«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط.نادمححلاصديمحلادبعهلمدقوهققح

.م1817 صاالا

فشكم

هلا١١ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا.م67
فوؤرلادبعفيلأت/ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألركفلاةبختحرش:رردلاوتيقاويلا

(صال١5)ج7م١99١ءهه١4١7ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.يوانملايلعنبا

فشكمريغ
ها/10ت,دومحمنبدمحمنبدمحم,يجبنملا

«ها17145ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يجبنملادومحمنبدمحمنبدمحم/بئاصملالهأةيلست

ص118.م6

ها10ت.دومحمنبدمحمنبدمحم,يجبنملا.
:تاووريب-.يصمحلانسحدمحمقيقحت؛يجبنملادومحمنبدمحمدمحم/بئاصملالهأةيلست

صا/78.م985١ه١14٠885«ةلاسرلاةسسؤم

ه1507٠١,يناهبصألاقاحسإنبدمحم,هدنمنبا.
يلعهثيداحأجرخوهيلعقلعوهققح؛يناهبصألاهدنمنبقاحسإنبدمحمل/ناميإلاباتك

.جا”م١198بها4.01١«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.يهيقفلارصاننبدمحمنبا

(يمالسإلاثارتلاءايحإ)

فشكم

؟نه -ا/



7٠١-190ه ,يناهبصألاقاحسإنبدمحم.هدنمنبا . 1١
نبقاحسإنبدمحمفيلأت/درفتلاوقافتالاىلعهتافصولجوزعهللاءامسأةفرعموديحوتلا

جرخوهيلعقلعوهققح؛يناهبصألاهدنم .7ط.يهيقفلارصاننبدمحمنبيلعهئيداحأ

دئاقعةلسلس).جم”فجا“.م934١ءها١4١4«ةيرثألاءابرغلاةبتكم:ةرونملاةئيدملا

("؟فلسلا

فشكمريغ
ه7-١٠190,يناهبصألاقاحسإنبدمحم.هدنمنبا7

هنيداحأجرخوهيلعقلعوهققح؛يناهبصألاهدنمنبقاحسإنبدمحمل/ةيمهجلاىلعدرلا

«ه١4841١«ةيرثألاءابرغلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.”ط.يهيقفلارصاننبدمحمنبيلع

صالالال.م4

فشكمريغ
ه7-١٠190,يناهبصألاقاحسإنبدمحم,.هدنمنبا.

هدنمنبقاحسإنبدمحمفينصت/ميملاوماللاوفلألايفنيلفرح"ملأ"لوقينمىلعدرلا
.م1985ه405١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.عيدجلافسويهللادبعقيقحت؛يناهبصألا

صا

ه19107٠١,يناهبصألاقاحسإنبدمحم.هدنمنبا.
لضفنايبيفةلاسر:ةمئألاطورش «ننسلاةقيقحوراثآلالهأبهاذمحرشو«رابحألا

نبنمحرلادبعقيلعتوقيقحت؛يناهبصألاهدنمنبقاحسإنبدمحمفيلأت/تاياورلاحيحصتو
راد:ضايرلا.١ط-.يتاويرفلارابحادبع ص١١٠م1158هها١4١١«ملسملا

فشكمريغ
نبىيحي.هدنمنبا.0 ه١٠0-575,باهولادبع

مدق؛هدنمنبباهولادبعنبيحيفينصت/ةباحصلانمةنسنيرشعوةئامشاعنمهيفءزج
ه8417١«نايرلاةسسؤم:توريي.١ط.ناملسنسحروهشمهثيداحأجروهيلعقلعوهل

(ريسلاومجارتلاومالعألانويع).ص90.م5

-ا



ه75719١1,يروباسينلاميهاربإنبدمحمرذنملانبا.مالك

نبدمحمفينصت/نيملسملاءاملعرثكأدنعاهيلعقفتملاةيهقفلالئاسملانمضتي:عامجإلا

داوفةساردوقيقحت؛دومحملآديزنبهللادبعةعجارموميدقت؛يروباسينلارذنملانبميهاربإ

,م١194ها5.1١«ةينيدلانؤشلاوةيعرشلامكاحملاةسائر:ةحودلا.١ط.دمحأمعنملادبع

(يمالسإلاثارتلارئاحذنم).ص٠

فشكم

ه11972١,يروباسينلاميهاربإنبدمحمرذنملانبا7

/عامجإلا يبأهثيداحأجروهلمدقوهققح؛يروباسينلارذنملانبميهاربإنبدمحمفينصت

ةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا.١ط.فينحدمحمنبدمحأريغصدامح

ص١١٠م1985ها5١05,داشرإلاوةوعدلاوءاتقإلاو
فشكم

ه727119,يروباسينلاميهاربإنبدمحمرشنملانبا.

هلمدقوهققح؛يروباسيتلارذنملانبميهاربإنبدمحمفينصت/ءاملعلابهاذمىلعفارشإلا

.١ط.فينحدمحمنبدمحأريغصدامحوبأهثيداحأجرحو -ها3-4١«ةبيطراد:ضايرلا

جاك-.[ما4

فشكمريغ
ه75719١1,يروباسينلاميهاربإنبدمحمرذنملانبا.9

-.7ط-.نيربجلازيزعلادبعنبهللادبعقيقحت؛يروباسينلارذنملانبميهاربإنبدمحم/عانقإلا

(صملالا)جا.م594١اها4١84,دشرلاةبتكم:ضايرلا

1١5727ه ,يروباسينلاميهاربإنبدمحمسشذنملانبا .٠

-.١ط.نابعشحلاصنميأقيقحت؛يروباسينلارذنملانبميهاربإنبدمحمفينصت/عانقإلا

صا099.م994١هها5١4١.ثيدحلاراد:ةرهاقلا

ال



ه187119,يروباسينلاميهاربإنبدمحمرشذنملانبا١

يبأقيقحت؛يروباسينلارذنملانبميهاربإنبدمحم/فالتعالاوعامجإلاوننسلافطسوألا

1١946-ها١148-41١«قبيطراد:ضايرلا.١ط.فينحدمحمنبدمحأريغصدامح

جمافج4.ما

فشكم

ه107041١,يوقلادبعنبميظعلادبع,يرذنملا.87

-.بيطخلانيدلايبحمدمحمقيقحت؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/بيهزلاوبيغزغللا

جا.م1937--019508هه)١1781-١1/9«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا

فشكمريغ
ه04-١1071,يوقلادبعنبميظعلادبع,يرذنملا.87

ءايحإةرادإ:[دنهملا]يابمي.يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/بيهزلاوبيغزلا

صامك4.م١195ءاها١٠58١؛فراعملا

نبميظعلادبع,يرذنملا.5 ه"04-١07,يوقلادبع

نمبيهزتلاوبيغزتلاباتكهعم.يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/بيهرتلاوبيغزتلا
ج4.[م948١-]«ةيمالسإلاةوعدلاةبتكم:ةرهاقلا.يقشمدلارينمدمحل/ميركلانآرقلا

جم"يف

ه04-١1071,يوقلادبعنبميظعلادبع,يرذنملا
هئيداحأطبض؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/فيرشلاثيدحلانمبيهزلاوبيغرزلا

ءها١40١«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا؛ركفلاراد:توريب-.ةرامعدمحمىفطصمهيلعقلعو

جاكم١4

-ا/؟م8-



ه10704١-2,يوقلادبعنبميظعلادبع,يرذنملا71

ةعجارموقيقحت؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/فيرشلاثيدحلانمبيهرتلاوبيغزلا

نمةنحل ج4.م949١.ه١41١«قايحلاةبتكمراد:توريب.حابصلادمحمفارشإبءابدألا

جم“يف

فشكمريغ
نبميظعلادبع,يرذنملا6417 ه04-١1071,يوقلادبع

داوعراشبهيلعقلعوهققح؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعفيلأت/ةلقنلاتايفولةلمكتلا

ج4-م1911ءها١19.دادغبةعماج:دادغب.فورعم

فشكمريغ
نبميظعلادبع,يرذنملا14 ه041-١101,يوقلادبع
داوعراشبهيلعقلعوهققح؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعفيلأت/ةلقنلاتايفولةلمكتلا

جم4.م١198ه١5٠.١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.38ط.فورعم

فشكم

نبميظعلادبع,يرذنملا. ه04-١107,يوقلادبع

ديسلايدحبقيلعتوقيقحت؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/دهزتملاةفحتودبعتملاةيافك
صقل.م840١ه40177١«يعاسلاةبتكم:ضايرلا.ميهاربإ

نبميظعلادبع,يرذنملا. ه04-١107,يوقلادبع

فيلأت/يروباسينلايريشقلاجاححلانبملسمنيسحلايبأمامإللملسمحيحصرصتخم
بتكملا:قشمد.الط.ينابلألانيدلارصاندمحمقيقحت؛يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبع

جمايفجا.ما91الهه194١«يمالسإلا

فشكم

041١-107ه نبميظعلادبع,يرذنملا ,يوقلادبع .0١
«ةعيزخنباراد:ضايرلا.١ط.يرذنملايوقلادبعنبميظعلادبعل/ملسمحيحصرصتخم

(5؛ةيوبنلاةنسلاظفحريسيتلةيبهذلاةلسلسلا).جم.م934١هها4

فشكمريغ

-ا/994-



ه801019دمحمنبدمحمنبيلع.يضونملا7
نبدمحمنبيلعل/يناوريقلاديزيبأنبهللادبعدمحميبأةلاسرحرشينابرلابلاطلاةيافك

جا.م1191ها4١4ىلقلاراد:يبد.١ط.مامهدمحأدمحمقيقحت؛يقونملادمحم

هلت.يبلحلايلعنبكلملادبع.يبابلاىنملانبا.97

نيلسرملاديسنعةيورمثيداحأونيملاعلابرباتكنمتايآريسفتفنيرظانلاةهزنباتك
نعةلوقنمراثآو /نيحلاصلاوءاملعلاوءايبنألانعةروثأمتاياكحونيبختنملاةباحصلا فيلأت

.[م9107١-]«ىربكلاةيبرعلابتكلاراد:ةرهاقلا.يبلحلايبابلاىنملانبيلعنبكلملادبع

ص٠[

ه؛؛١وحنت,سابعلايبأنبرامعنبدمحأ,يودهملا.5
-.رديحديعسمزاحةساردوقيقحت؛؟يودهملاسابعلايبأنبرامعنبدصمحأفيلأت/ةيادهلاحرش

جا.م1556ها5«دشرلاةبتكم:ضايرلا

نبدمحأ,يودهملا.6 ه:؛؛١وحنت.سابعلايبأنبرامع
رهاطلايبأحرش؛يودهملاسابعلايبأنبرامعنبدمحأمظن/ميركلانآرقلاتاءاظباتك

/داضلاوءاظلانيبقرفلاباتكهيلي.يقربلاييجتلاهللاةدايزنبدمحأنبليعامسإ يبأفيلأت

ركفلاراد:توريب.يولوملاديعسدمحمميدقتوقيقحت؛يناحنزلايلعنبدعسمساقلا

(يبدبثازتلاوةفاقثللدجاملاةعمجزكرمتاعوبطم).صا760107-[م1141هها:1]«رصاعملا

فشكم

ه5١1/7.ىيحينبدمحأهللانيدليدهملا
قداصلاقيقحت؛هللانيدليدهملاىيحينبدمحأفيلأت/راهطألاةمئألاهقفيفراهزألاباتك

صد41.م1978ءه18١©«ينانبللاباتكلاراد:توري.ىسوم

الم



ها1/79٠5.ىيحينبدمحأهللانيدليدهملا.1

.هللانيدليدهملاىيحينبدمحأفيلأت/راصمألاءاملعبهاذملعماجلاراخزلارحبلاباتك

/راخزلارحبلاةحلنمةجرختسملاراثألاورابخألارهاوجباتكهشماهب نارهبىبحينبدمحم

«ه1155١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.؟ط.ليضفلاميركلادبعىيحيةعجارم؛يدعسلا

1جادمالا

هل١1/179,ىيحينبدمحأهللانيدليدهملا.4

.هللانيدليدهملاىيحينبدمحأفيلأت/راصمألاءاملعبهذملعماجلاراخزلارحبلاباتك

نارهبىيحينبدمحمراحزلارحبلاةحلنمةجرختسملاراثألاورابخألارهاوجباتكهيلي

ميركلادبعنبهللادبعهححصملةفلتخمعجارمنمتاقيلعتهبقحلاةدئافلامامتلوءيدعصلا

جا.م448١ه4.05١«ةينميلاةمكحلاراد:ءاعنص.يئارجلا

ه15901,يناهبصألانيسحلانبدمحأ.نارهمنبا.
؛زابنحلاثايغدمحمقيقحت؛يناهبصألانارهمنبنيسحلانبدمحأل/رشعلاتاءارقلايفةياغلا

صالا/ه.م986١ها4.8,ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.هللادبعلاهللادبعديعسهعجار

نبدمحأ,نارهمنبا. ه140١,يناهبصألانيسحلا
نيدلاملعدمحأميدقت؛يناهبصألانارهمنبنيسحلانبدمحأل/رشعلاتاءارقلايفةياغلا

؛يئاسكلانعةبيتقتاءالمإوةيمستلاوةذاعتسالاهيلي.ملسمىفطصم؛يدنحجناضمر

ءه١14١١«عيزوتلاورشنللفاوشلاراد:ضايرلا.1-.زابنجلاثايغدمحمقيقحتوةسارد

ص2117م

ت١58اه .يلبنحلايقابلادبعنبدمحم,بهاوملاوبأ .١
عيطمدمحمقيقحت؛يلبنحلايقابلادبعنبدمحمبهاوملايبأل/يلبنحلابهاوملايبأةخيشم

تاعوبطم).ص7٠١م٠49١.ءها١١14١«يبرعلاركفلاراد:توريب.ا١ط.ظفاحلا

(يبدبةيبرتلاوةفاقثللدجاملاةعمجزكرم

فشكم

الو



ه001177,ديعسنبردبنبرمع,يلصوملا.7

؛يلصوملاديعسنبردبنبرمعل/نيبلانمرركملاودنسلافذحعمنيحيحصلانيبعمجلا
جا.م1995ءه15١4١«يمالسإلابتكملا:توريب.١ط.يماشلادمحأحلاصقيقحت

فشكمريغ
هلاغ890.ينيسحلايلعنبةرمحنبىيحي,ديؤملا.

لصيفقيقحت؛نييسحلايلعنبةزمحنبىيحيةزعلابربديؤملل/ماغطلاةينطابلاةدئفألماحفإلا

.م١191هها5957«فراعملاةأشنم:ةيردنكسإلا.راشنلايماسيلعةعجارم؛نوعريدب

(؟؛نيدلالوصأملعةبتكم).صا“

فشكم

هاغ890.ينيسحلايلعنبةزمحنبىيحي,ديؤملا5

/رارشألاةينطابلادعاوقلةمداهلاراونألاةاكشم .؛ئيسحلايلعنبةزمحنبىيحيديؤملافيلأت

ص٠18.م948١ءها5017١",ةينميلارادلا:ةدح."ط.دنيلجلاديسلادمحمميدقتوقيقحت

فشكمريغ
هئ777١171,يولعلانيسحلانبدمحأ,يديزلاديؤملا.0
راد:ةرهاقلا.يديزلاديؤملايولعلانيسحلانبدمحأل/ملسوةيلعهللايلصيبنلاةوبنتابثإ

صا/١4-.م914١هها1995«يبرعلاثازنلا

فشكمريغ
دمحأدومحم,ةربم.*
.١ط-.ةريمدمحأدومحمهعنص/يورحلامالسنبمساقلاديبعيبألثيدحلابيرغسرهف

صا9١٠.م941١ءها١14٠.48«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب

لصفنمفاشك

ها157٠١٠١,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا7
/ينامحرلاضيفلاوينابرلاحتفلا[وأ]ةعيرشلارارسأ ؛يسلبانلاليعامسإنبغلادبعفيلأت

دمحمقيقحتوةسارد .م986١ه4.08١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.اطعرداقلادبع

صضصاط05

ا



نبينغلادبع.يسلبانلا. ها57١١١6١,ليعامسإ

؛يسلبانلاليعامسإنبييغلادبعفيلأت/ثيدحلاعضاومىلعةلالدلايفثيراوملارئاخذ

.م1881«ه١٠/151١,ةرماعلاةعابطلاراد:ةرهاقلا.نيدلاباهشليعامسإدمحمحيحصت

صالالا

نبينغلادبع,يسلبانلا. ها1١-١0١57.ليعامسإ

/يفنحلايدامعلادمحمنبنمحرلادبعدامعلانباةيدهحرشيفدارملاةياهن فيلأت

ةعمجزكرم:يبد.١ط.يبلحلاقازرلادبعهيلعقلعوهققح؛يسلبانلاليعامسإنبغلادبع

ص(ملالا/ل.م994١ءها١4١٠«ثارتلاوةفاقثللدحاملا

ه1777.يسيقلاهللادبعنبدمحم,نيدلارصاننبا.
نبرداقلادبعقيقحت؛يسيقلانيدلارصاننبهللادبعنبدمحمل/دالوألادقفدنعدابكألادرب

ص*24-.[م191/-]:يندملاةعبطم:ةرهاقلا.دمحلاةبيش

هل1/111,يسيقلاهللادبعنبدمحم,نيدلارصاننبا١.
/مهانكومهباقلأومهباسنأوةاورلاءامسأطبضفهبتشملاحيضوت رصاننبهللادبعنبدمحمل

«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.7ط.يسوسقرعلاميعندمحمهيلعقلعوهققح؟يسيقلانيدلا

جاء.م1991ه4

فشكم/ثحبلاةنيع

هل1/11,يسيقلاهللادبعنبدمحم,نيدلارصاننبا.

نبهللادبعقيلعتوةساردوقيقحت؛نيدلارصاننبهللادبعنبدمحم/رثألامولعيفرردلادوقع
صاله.م1998ءها5١8؛سابعلاراد:عفئاطلا].١ط.دشرمنبيلع

. هذ١٠ت.دمحأنبدمحم.يرظانلا
-.يرظانلادمحأنبدمحمفيلأت/ضيافلاحاتفميناعلفشاكلاضيارفلاةرهوجباتك

ص١17.[م191-]:ىربكلانميلاةبتكم:نميلا

ام



دمحمنبهللادبع,ايقاننبا.5 هئ2-١٠210,يدادغبلا
يواصلاىفطصمقيقحت؛يدادغبلادمحمنبهللادبعايقاننبال/نآرقلاتاهيبشتيفنامجلا

تاساردلابتك).صالا1/.م1378ءه94١«فراعملاةأشنم:ةيردنكساإلا.نيوجلا

(”؛هينآرقلا

فشكم

نبهللادبعءايقاننبا.0 ه2-١٠2410,يدادغبلادمحم
ةعجارموطبضوقيقحت؛يدادغبلادمحمنبهللادبعايقاننبال/نآرقلاتاهيبشتيفنامجلا

.١ط-.ينابيشلايجانوبأنسحدومحم لم1941بها407«يجانوبأ.ح.مرشن:ضايرلا

صال

ه58١ت,نسحلانبناملسنبدمحأ,داجنلا.71

نمىلعدرلا هللااضرقيقحت؛داجنلايدادغبلادمحمنبهللادبعدمحأل/قولخمنآرقلالوقي

ص6٠9م1986ءها١154٠.٠«ةباحصلاةبتكم:تيوكلا.سيردإدمحم

فشكم

هذاا49+.دمحأنبدمحمراجنلانبا.١7

لوصأيفرصتخملاحرشركتبملاريتخملا[وأ]ريرحتلارصتخمب[ىمسملا]رينملابكوكلاحرش
مأةعماج:ةكم.١ط.دامحهيزن؛يليحزلادمحمقيقحت؛راجنلانبدمحأنبدمحم/هقفلا

-9802١1ه1-٠.14١1408,يمالسإلاثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلا

جم4.م417١

فشكم

ه050-118,رمعنبدمحأ.ىربكلانيدلام,.4
قيقحتوةسارد؛ىربكلارمعنبدمحأنيدلامحبفيلأت/لالجلاحتاوفولامجلاحئاوفباتك

.ص66٠م1997هها4١14,حابصلاداعسراد:ةافصلا.١ط.ناديزفسوي

(ثارت)
كا

اع



نبدمحأ,.ىربكلانيدلامجن.89 ه"0504114-2,رمع

حيحصتلابيع؛ىربكلارمعنبدمحأنيدلامجنل/لالجلاحتاوفولامجلاحئاوفباتك

[ه5١ا/ا/]ءرنياتشزتنارفةعبطم:[ةيبرغلاايناملأ]ندابسيو-.ريامزتيرفريدصتلاو م961١

صا755944-

فشكم

نبنيدلانيز.ميجننبا. هذا/١_97",ميهاربإ

قيقحت؛ميحننبميهاربإنبنيدلانيزفيلأت/نامعنلاةفينحيبأبهذمىلعرئاظنلاوهابشألا

ص(و57-.م1958.ه741١/«يبلحلاةسسؤم:ةرهاقلا-.ليكولادمحمزيزعلادبعقيلعتو

نبنيدلانيز,ميجننبا. هذا١٠_7"317,ميهاربإ

/رئاظنلاوهابشألا هابشألاىلعرظاونلاةهزنهتيشاحبو.ميحنبميهاربإنبنيدلانيزفيلأت

راد:قشمد.ظفاحلاعيطمدمحمقيقحت؛نيدباعنبابفورعملارمعنبنيمأدمحمل/رئاظنلاو

صد47.م1985ها4.1/ءركفلا

فشكمريغ
هذا/١_57",ميهاربإنبنيدلانيز.ميجننبا..37"
زنكحرشقئارلارحبلا راد:ةرهاقلا.؟ط.ميجنبميهاربإنبنيدلانيزل/قئاقدلا

جم4فجم.[م917١-]«يمالسإلاباتكلا

هذا/57١",ميهاربإنبنيدلانيز.ميجننبا..77

ىلعقلاخلاةحنمهشماهب.ميجنلانبميهاربإنبنيدلانيزل/قئاقدلازنكحرشقئارلارحبلا
ج8-.[م917١-]«ةيملعلاةعبطملا:ةرهاقلا-.١ط.نيدباعنبنيمأدمحن/قئارلارحبلا

هذا/١_57",ميهاربإنبنيدلانيز.ميجننبا..6
يفةينيزلادئاوفلاباتك دمحمقيقحنوةسارد؛ميحننبميهاربإنبنيدلانيزل/ةيفنحلابهذم

.م1995ءه١4١5«عيزوتلاورشنللناقرفلاراد:[ندرألا]نامع.١ط.ةبيارغليحرلا

ص1

هك

امه



نبدمحأ,ساحنلا.0 ه8ت.ليعامسإنبدمحم

ةرازو:دادغب-.دهازيزاغريهزقيقحت؛ساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأل/نآرقلابارعإ

جال2م198.0-191لالها1.1-1١798,فاقوألا

فشكم

نبدمحأ.ساحنلا.71 ه178ت.ليعامسإنبدمحم
.؟ط.دهازيزاغريهزقيقحت؛ساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأل/نآرقلابارعإ

جو.م1586ها6«بتكلاملاع:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم
ه7ت.ليعامسإنبدمحمنبدمحأ,ساحنلا.77
خسانلاباتك .ساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأفينصت/ميركلانآرقلاىفخوسنملاو

صا4١.م986١ه1489١«ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توري

ه7ت.ليعامسإنبدمحمنبدمحأ.ساحنلا.4
-.١ط-.ينوباصلايلعدمحمقيقحت؛ساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأل/ميركلانآرقلايناعم

مأةعماج:ةكم ثارتلانم).جال.م1-9882١1948ها١٠141-١14.8«ىرقلا

(يمالسإلا

فشكمريغ
.رمعنبنمحرلادبع.ساحنلانبا.4 هئ17ت

َِاضريلعنيدلاءالعقيلعتوقيقحت؛ساحنلانبرمعنبنمحرلادبعل/ىلاعتوكرابتهللاةيؤر

ص5١١.م1995ءه١4١5«ةيلودلاجارعملاراد:ضايرلا.١ط

فشكمريغ
ه401ت.دمحمنبزيزعلادبع.يبشخنلا.

جيرخت/يئانجلادمحمنبنيسحلامساقلايبأدئاوف يبأدادعإ؛يبشحنلادمحمنبزيزعلادبع

.م1949.ءه١١141١ءةنسلاريسيتراد:ةرهاقلا.١ط.دادحلادمحمنبدومحمهللادبع

١(؛ةعفنملاليجعتوةنسلاريسيت).ص477١

فشكمريغ

ام



. ها؟١1-18١1شذيبأنبيدهمدمحم.يقارنلا

عماج ؛رنالكدمحمهححصوهيلعقلعوهرشن؛يقارنلارذيبأنبيدهمدمحمل/تاداعسلا

-.جال.م95717١بها1741/؛يملعألاةسسؤم:توريب.؛ط.رفظملااضردمحمهلمدق

١(؛ةينيدلافجنلاةعماجتاروشنم)

ه77١0.يلعنببيعشنبدمحأ,يئاسنلا.+7

«يميلحلاديسقيقحت؛ننسلابحاصيئاسنلايلعنببيعشنبدمحأمامإلل/يئاسنلاريسفت

جا.م145١هه١4١9«ةنسلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يعفاشلايربص

/ثحبلاةنيع فشكم

377. ه١1١0,يلعنببيعشنبدمحأ.يئاسنلا
ناميلسرافغلادبعقيقحت؛يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأفينصت/ىربكلاننسلاباتك

جام١119هها١4١5«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.نسحيورسكديس«يرادنبلا

فشكمريغ
ه١٠؟7١0.يلعنببيعشنبدمحأ,يئاسنلا.
/ىبتحباىلعىبرلارهزهعم.يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأفيلأت/ىبتحملاويئاسنلاننس

ج4-.م1975ه145١«يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.١ط.ظفاحلل

ه١٠1؟١١0.يلعنببيعشنبدمحأ,يئاسنلا.0
دمحمرجاهيبأقيلعتوقيقحت؛يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأل/ءاسنلاةرشعباتك

صالا.م1984ءها409١,يمالسإلاثازلاةبتكم:ةرهاقلا.لولغزديعسلا

فشكم

ه١٠؟7١0.يلعنببيعشنبدمحأ,يئاسنلا.7
.ا١ط.ةدامحقورافقيقحتوةسارد؛يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأل/ةليللاومويلالمع

ءهها١14.0٠داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا:ضايرلا

نم).صالا”-.م١ (ةنسلارداصم

ااا



ه١٠1؟7١١0.يلعنببيعشنبدمحأ,يئاسنلا..7
يلعنببيعشنبدمحأفيلأت/نآرقلالئاضف -.١١ط.يلوخلاريمسقيقحت؛يئاسنلا

ص١٠3.م1980ءها١+05«,ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب

فشكم

١7,يلعنببيعشنبدمحأ,يئاسنلا.4 ه17١١
راد:توريب.ةدامحقورافقيقحت؛يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأمامإلل/نآرقلالئاضف

صا54.م1997ها1417«مرلعلاءايحإ

فشكم

نببيعشنبدمحأ,يئاسنلا.9 ه١7؟7١١0.يلع
زيزعلادبعقيقحتوةسارد؛يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأل/تافصلاوءامسألاتوعنلاباتك

ص159.م1998ه١4١5.ناكييبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ناوهشلاميهاربإنب

/ثحبلاةنيع فشكم
هىا١٠ت,دومحمنبدمحأنبهللادبع,يفسنلا.

نبدمحأنبهللادبعفيلأت/ليوأتلاقئاقحوليزنتلاكرادمم[ىمسملا]ليلجلاناءرقلاريسفت

ج4-.م1517هها797«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يفسنلادومحم

ت٠١اه ,دومحمنبدمحأنبهللادبع,يفسنلا .١
/ليوأتلاقئاقحوليزنتلاكرادمب[ىمسملا]ليلحلانآرقلاريسفت دومحمنبدمحأنبهللادبعل

جام١155ها«ةيريمالاةعبطم:ةرهاقلا.يفسنلا

ها١٠ت,.دومحمنبدمحأنبهللادبع,يفسنلا.7
ريسفت ؛يبرعلاباتكلاراد:توريب.يفسنلادومحمنبدمحأنبهللادبعفيلأت/يفسنلا

جمايفجا؛.[م19-]

-اا”



نبدمحأنبهللادبع.يفسنلا.7 ها١٠ت.دومحم

َِيفسنلادومحمنبدمحأنبهللادبعل/لوصألايفرانملاىلعفنصملاحرشرارسألافشك

صالا10-.م1891بها9١7١.يرهكلادومحمةعبطم:[ناريا]نارهط

نبدمحأنبهللادبع.يفسنلا.5 ه١٠ت.دومحم
عم.يفسنلادومحنبدمحأنبهللادبعل/لوصألايفرانملاىلعفنصملاحرشرارسألافشك

ديبعنبديعسيبأنبنويجالم.فورعملادمحأخيشظفاحانالوم/رانملاىلعراونألارونحرش

«ةيريمألاىربكلاةعبطملا:قالوب-.١ط..غزابلاسمشلابحاصىوهيملايقيدصلايفنحلاهللا

جام1858ه5

ه0:1-518.دمحمنبدمحمنبنوميم.يفسنلا.0
بيبحقيقحتوةسارد؛يفسنلادمحمنبدمحمنبنوميممامالل/ديحوتلادعاوقلديهمتلاباتك

«ةيدمحملاةعابطلاراد:ةرهاقلا.١ط.يرهوجدمحمعيبردمحمميدقت؛دمحأنسحهللا

ص41.م1985ه١

ه١٠1ت,ينميلاديعسنبناوشننبدمحم,ناوشننبا.7
؛ئميلاديعسنبناوشننبدمحم/فئافعلاءاسنلانودفئارشلاملعلابتكنع:نيعلاروحلا

«لازآراد:توريب-.؟8ط.ىفطصملامكهسراهفعضووهيشاوحقلعوهطبضوهققح

ص415.م1586هه٠65

فشكم

نبنيسح.يمعنلا. ه417١1ت,يماهتلايدهم
دمحمهققح؛يمعنلايماهتلايدهمنبنيسحل/باوصلاوقحلاجهانميفبابلألاجراعم

ص101.م1917ءه141١؛ضايرلاعباطم:ضايرلا.؟ط.يقفلادماح

1

 



ه١17-777,هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ
هيلعقلعوهققح؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ةضفارلاىلعدرلاوةمامإلاباتك

؛مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.”"ط.يهيقفلارصاننبدمحمنبيلعهثيداحأجرخأو

(/؛فلسلادئاقعةلسلسإ).ص408.م994١هه

فشكم/ثحبلاةنيع

نبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ.9 ه١",هللادبع
راد:توريب-.١ط.يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ةفالخلابيترتوةمامإلاتيبثت

صال45.م1980ه40177١ملسممامإلا

فشكمريغ
نبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ ه١47-77",هللادبع

راد:توريب."ط.يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح

جمديفج١٠.م١٠9١ءهها٠0٠14١«يبرعلاباتكلا

فشكمريغ
47١77ه ,هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ .١

راد:توريب.١ط.يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح

48«ةيملعلابتكلا جا١٠اها

نبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ ه:١47-777,هللادبع
-.ةدامحقورافقيقحت؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح

ج١1.ه١4١4؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط

ه١47-777,هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ.07
سلجم:[دنلا]نكدلادابارديح.١ط.يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ةوبنلالئالد

صال.ه١«ةينامثعلافراعملاةرئاد

با/عود



نبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ5 ه١17-771,هللادبع

-سابعربلادبع,يجعلقساوردمحمقيقحت؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ةوبنلالئالد

جماُقج١-ماو85هاآةدمآك«سئافنلاراد:توريب.ةحمنموهديزموةححصمىاط

(ص155)

فشكم

نبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ0 ه١17-777,هللادبع
ةفص ؛قشمد.هللادبعاضرىلعقيقحت؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأفيلأت/ةنحلا

ص197.م985١ءها١14٠.5«ثارتللنومأملاراد:توريب

فشكم

ه771١17,هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ71
«يمالسإلاثازنلاةبتكم:ةرهاقلا.يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأفيلأت/ةنجلاةفص

صارمم1984هه8

فشكم

ه١17-777,هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ.
رادلا.١ط.ةدامحقورافقيقحت؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ءافعضلاباتك

صام7.م1184ءها4068١«قفاقثلاراد:ءاضيبلا

فشكم

ه77١147<,هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ4
-.نامثعجاحنبيضاردمحمقيقحت؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل/ةباحصلاةفرعم

جا.م988١ه4«نيمرحلاةبتكم:ضايرلا؛رادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط

ها١٠١انهمنبملاسنبمينغنبدمحأ,يوارغنلا.9
يبأنبدمحميبأةلاسرىلعيوارفنلاانهمنبملاسنبمينغنبدمحأحرش/يناودلاهكاوفلا

جال-م988١,ه17/5١«يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.ط.يناوريقلاديز

-الع



ه105ت,نسحلانيرابجلادبعنبدمحم,يرفنلا.

/تابطاخملاباتكهيلي.يرفنلانسحلانبرابجلادبعنبدمحمل/فقاوملاباتك هللادبعل

؛لمجلاتاروشنم:[ايناملأ]اينولوك-.يربرأانحويرثرأمامتهأوحيحصتوةيانعب؛يرفنلا
صاا146م21995ه7

هلا177722,يلعنبدمحم,شاقنلانبا.١
جرخوهققح؛شاقنلانبيلعنبدمحم/مانألاديسيفشنيبنمةرداصلاماكخألاماكحأ

ءه1409١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.بلطملادبعيزوفتعفرهيلعقلعوهثيداحأ

صالا8.م8

فشكم

نبدمحمركبوبأ,ةطقننبا77 هل"9ت,ينغلادبع
:توريب.ئغلادبعنبدمحمركبيبأةطقننبال/ديناسملاونئسلاوةاورلاةفرعملدييقتلاباتك

جا.م1980ه14.10١.ثيدحلاراد

نبفيطللادبع,ةطقننبا. ه0017119,فسوي

دمحم«يبنلابردبعمويقلادبعقيقحت؛فسرينبفيطللادبعةطقننبال/لامكإلاةلمكت

41١١؛ثازتلاءايحإزكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.دارملاحلاص - ١910ها١50/8

(يمالسإلاثارتلانم)-.ج4-.م1188-

نبدمحأنبدمحم,يلاورهنلا.5 ه91-0١011.دمحم
ةغنتغ.يلاورهنلادمحمنبدمحأنبدمحمفيلأت/مارحلاهللاتيبمالعأبمالعإلاباتك

:يبرعلاثازنلاعئاور).ص٠44.م867١ءه714١؛ةسورحملاةسردملاةعبطم:[ايناملأ]

(ثلاثلاءزجلا؛ةفرشملاةكمرابخأ

الة؟-



ه١١1ت.نسحلانبىسومنبنسحلا,يتخبونلا.60

راد:ةرهاقلا.١ط.ئفحلامعنملادبعةيفاوةساردبهلمدقوهيلعقلعوهصوصنححصو

صا١١٠٠.م197١ءها١5١7ءداشرلا

ه5771-١1171.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.171
.يوونلايرمنبفرشنبىبحيفيلأت/راربألاديسمالكنمبحختنملاراكذألاباتك

.م508١هها8©175«ةيريخلاةعبطملا:ةرهاقلا.١ط.نالعنبال/باتكللحرشهشماهب

صا:

فشكمريغ

ه7711.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا7
نبفرشنبىيحيفيلأت/ملسوهلاوهيلعهللاىلصراربألاديسمالكنمةبختنملاراكذألا

:ةرهاقلا.ةفيرشلاثيداحألاوةميركلاةينآرقلاتايآللطبضاهب؛؛ط.يوونلايرم

صالال".م506١ها5٠117«يبلحلايبابلاىفطصم

فشكمريغ

هكا571١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.

صيخلتْفرايخألاراعشوراربألاةيلح ليللايفةبحتسملاراكذألاوتاوعدلا فورعملا«راهنلاو

هثيداحأجروهصوصنققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/ةيوونلاراكذألاب
ص407-.م1911ءها791«؛حالملاراد:قشمد طوؤنرألارداقلادبعهيلعقلعو
ةشكمريغ

ه157١-2.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.8
يفةيحتسملاراكذألاوتاوعدلاصيخلتفرايخألاراعشوراربألاةيلح[وأ]ةيوونلاراكذألا

هيلعقلعوهئيداحأجرخخوهصوصنققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/راهنلاوليللا
«ثازتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا؛ريثكنباراد:توريب؛قشمدتااطادوتسمنيدلايي

صالال٠.م985١ه11١/

-ا/عم



هآتا/75١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.

نبفرشنبىيحيفيلأت/ملسوهلآوهيلعهللاىلصراربألاديسمالكنمةبحختنملاراكذألا

ءه40١«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط-.روحابهللادبعدمحأقيقحت؛يوونلايرم

صم".ما94

فشكمريغ
هاا77١,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا١

ميدقت؛يوونلايرمنبفرشنبىبحيفيلأت/راربألاديسمالكنمةبحتتملاراكذألا
ىلعهيلعفرشأوهعجار؛رمعلايجاندمحمهيشاوحتبثأوهققح؛ينانخلاةماسأ

صد114م1990ءها١1541١«ريخلاراد:توريب.١ط.يحجةطلبديمحلادبع

فشكمريغ
ه17١",يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.4"

هيلعقلعوهثيداحأجرخوهصوصنققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/راكذألا
ص01.م1997ءه١41١4؛ىدحلاراد:ضايرلا.هط.طوؤانرأرداقلادبع

هاا77١"-.يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا"/١47.
نبدمحأل/راكذألاتكنبراربألاةفحتهيلي.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/راكذألا

قلعوهثيداحأجروهققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجاهعمج؛ينالقسعلارجحنبيلع

صدهم4.م1997ءها١4١4«ديوملاةبتكم:ضايرلا.١ط.نويعدمحمريشبهيلع

هكا77١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.7

-.يووسنلايرمنبفرشنبىيحيل/ةيوبنلاةحيحصلاثيداحألايف:ةيوونلانوعبرألا
صا414 ع917١-,ها194-]؛نيمرحلاةبتكم:ضايرلا

ها5737١-.يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.0

دمحأجيرختوقيقحت؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/اهحرشعم:ةيوونلااثيدحنيعبرألا
ص147.م1997ها41١1«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط.روحابهللادبع

العةع-



ه"ا/-7؟١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.51

نبىيحيل/ملسوهيلعهللاىلصقئالخلاريخننسةفرعمىلإقئاقحلابالطداشرإباتك
ةنيدملا.١ط.يفلسلاهللاحتفيرابلادبعةساردوجيرختوقيقحت؛يوونلايرمنبفرش

جا-.م941١هها401١/,ناميإلاةبتكم:ةرونملا

فشكم

نبىيحي.يوونلا. هكا7١".يرمنبفرش

-.راجحلادمحمهيلعقلعوهققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيفراعلاناتسب

ص1١٠.[م917١-]«ينوباصلابيحبدمحم:ةرهاقلا

ها57١".يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.4

يفنانملاميركلاحتف.يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/نآرقلاةلمحبادآيفنايبتلا

:ةرهاقلا.١ط.يرصملاعابضلابفورعملادمحمنبيلعفيلأت/نآرقلاةلمحبادآ

صا١٠م1956ءه78١هدالوأويبلحلايبابلاىفطصم

هاا7١".يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.9

مولعةسسؤم:قشمد-.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نآرقلاةلمحبادآيفنايبتلا
صا١١1.م987١ءها1.17١؛ثازللاراد:ةرونملاةنيدملا,نآرقلا

هكا7١".يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا٠.
ةفاقثللةلبقلاراد:ةدج.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نآرقلاةلمحبادآيفنايبتلا

صا14/8-.م947١ه١١5ا/«نآرقلامولعةسسؤم:قشمد؛ةيمالسإلا

77١-171"ه ,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا .١

قلعوهثيداحأجرحوهققح؛يوونلايرمنبفرشنبىبحيل/نآرقلاةلمحبادآيفنايبتلا
رادةبتكم:قشمد.ديؤملاةبتكم:ضايرلا.8ط.نويعدمحمهيلع ه١44١«نايبلا

0ل

معهد



هىل"ا/17171١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلاص47

هيلعقلعوهققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/نآرقلاةلمحبادآيفنايبتلا

.م595١هها8١١54١«مرحنباراد:توريب.ةحقنموةديزم.”ط.راجحلادمحم

صا

فشكمريغ
هكا577١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا..47

؛ةيادلازيافقيقحت؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/يوغلمجعم:هيبنتلاريرحت

.م1996ها14١١«ركفلاراد:قشمد؛رصاعملاركفلاراد:توريب.١ط.ناوضردمحم

صك

فشكم

هكا/57١,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.

؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/مالسإلالهأنمةيزملاولضفلاىوذلمايقلابصيخرتلا
صا235.م1915؛ءها١4٠001«ركفلاراد:قشمد.شومحبتاردمحأقيقحت

فشكم

هكا77١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.0

هحيحصتوهرشنبتينع«يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/تاغللاوءامسألابيذهت
هيلعقيلعتلاو بتكلاراد:توريب.ةيرينملاةعابطلاةرادإةدعاسمم.ايلعلاةكرشهلوصأةلباقمو

جما“يفج7.[م191-](ةيملعلا

ه157١,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.7

يرمنبفرشنبىيحيفيلأت/تاغللاوءامسألابيذهتباتكنم:ةيوبنلاةريسلابيذهت
مناغنبحلاصهلمدقوهعجار؛عياشلادمحأنبنمحرلادبعنبدلاخهيلعقلعوهققح؛يوونلا

ص4١٠3.م1197ه411١,يسيرجلاةسسؤم:[ضايرلا].١ط.نالدسلا

-ا/45-



ه15771١,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا..417

مامإلاةمجرتيفيوسلاجاهنملاهعم.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيبلاطلاةضور

؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/عورفلانمةضورلاىلعدازاميفعوبنيلاىقتنمويوونلا
راد:توريب-.١ط.ضوعمدمحميلع؛دوجومادبعدمحألداعقيقحت ه١5١؛ةيملعلابتكلا

جم.م

/فشكمريغ|

44. ه157١,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا

/نيبلاطلاةضور يرمنبفرشنبىيحيل ىلععبط:قشمد.يوونلا نبيلعةقفن
ج11.م1955ه185١]«رشنلاوةعابطلليمالسإلابتكملا«يناثلآهللادبع

ه771-١7171,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.4
قيقحت؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/نيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير
,م1917هها59ملقلاراد:توريب؛تاعوبطملاةلاكو:تيوكلا.ةنيزوبأدمحأهللادبع

صه:

فشكمريغ
ه771-١7171,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.
ةلباقمىنع؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير
]ده١551«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.ناوضردمحمناوضرهيلعقيلعتلاوهلوصأ

صارخاعما

ها"7١",يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.1١

يرمنبفرشنبىيحيل/ملسوهيلعهللاىلصنيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير

ص٠74.م19178.ها594هنسلانامجرتةرادإ:[ناتسكاب]روهال-.يوونلا

بايعال



هال"75١,يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.

راد:توريب-.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير

ص4أ1487.ه١14٠١14«ةديدجلاةودنلا

هلال"771١.يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.؟

ثازتلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيحلاصلاضاير

صد.ه.م1984هه404١«يمالسإلا

ه177١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.5

قلعوهثيداحأجرحوهصوصنققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/نيحاصلاضاير
صال-.[م1984١]به١5٠9«,ةلاسرلاةسسؤم:توريب.هط طوؤنرألابيعشهيلع

فشكمريغ
ها7١".يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.50

١.-4ط.يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/نيحاصلاضاير ؛قورشلاراد:ةدج

صد144.م1985ءه١/4١1«ةلاسرلاةسسؤم:توريب

فشكمريغ
ه1771١-2,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.7

زيزعلادبعهثيداحأجروهققح؛يوونلايرمنبفرشنبىبحيفيلأت/نيحاصلاضاير
«بتكلاملاعراد:ضايرلا.١١ط.طوؤنرألابيعشهعجار؛قاقرلافسويدمحأ؛حابر

صالا١.م1983ها48

هال571١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا17

هبيرغحرشبماق؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير
دمحمهيلعقلعو «نآرقلامولعةسسؤم:توريب.١ط.ةماوعدمحمهلمدقوهعجار؛ةزوم

صال.م1940ه٠

-الغم-



هال57١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.4

لصألاعججار؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/نيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير

هعبطىلعفرشأوهححصوهرشن؛يواونلانيمأدومحم«يكلاملاسابعيولعهيشاوحقلعو
.م١99١ها4١١ءةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم .هط.ادفحاتفلادبعروكشلادبع

صالم

هكا57١.يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا.8

-.١ط-.يوونلايرمنبفرشنبىيحيمامإلل/نيلسرملاديسمالكنمنيحلاصلاضاير

ةئسلاظفحريسيتلةيبهذلاةلسلسلا).قا".م958١ءه١41١4«ةميزحتنباراد:ضايرلا

(4؛ةيوبنلا

هكا57١",يرمنبفرشنبىيحي.يوونلا٠"

-.١ط.سيلملاليلخهعجار؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/ملسمحيحصحرش
(صه19)جمايفجا.ماو4الها:«ملقلاراد:توريب

فشكم

71١-1171ه ,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا ١

«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.يوونلايرمنبفرشنبىيحيحرش/ملسمحيحص
جمويفجام.م١154ه١

77١-171ه .يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا "٠"

؛يووتلايرمنبفرشنبىيحيل/ةيوبنلاةحيحصلاثيداحألايفةيوونلانيعبرألانتمحرش
ةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.ادفحاتفلادبعروكشلادبعهححصوهقسنوةمجزلابتك

صقل.[م198- ءها1:.-]ةثيدحلا

فشكمريغ

-ا/494-



هكا/577-١16,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.0"

-.يوونلايرمنبفرشنبىبحيل/ةيوبنلاةحيحصلاثيداحألايفةيوونلانيعبرألانتمحرش
صا88.م1986ها٠8.:«تاعوبطملاراد:ةدج

ه1171771١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا5-٠

-.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/ةيوبنلاةحيحصلاثيداحألايفةيوونلانيعبرألانعمحرش

صاد.م91١1ها1.ال«عمتجملاراد:ةدج.ا"ط

فشكمريغ
هكا57١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا0

نيدلايبحمءاغبلاىفطصمقيقحت؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/ةيوونلانيعبرألانقم

ص194-م1911ءها9١/؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب-.وتسم

فشكمريغ
ه17١".يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا1-٠

؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/يراحبلامامإلاحيحصليراقلاةجاحهيلإسمتام
صا17١-.[م91١/-]:ةيبرعلابتكلاراد:توريب.ديمحلادبعيلعنسحيلعقيقحت

فشكمريغ
ه11557١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا"٠0".

/زيجولاحرشزيزعلاحتفهيلي.يوونلايرمنبفرشنبىيحيل/بذهملاحرش:عومجملا
دمحمنبميركلادبعل نبدمحأل/ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختفريبحلاصيخلتلاهيلي.يعفارلا

جو.م971١هاه“«ةيبرعلاةعبطملا:ةرهاقلا.ينالقسعلارجحنبيلع

ه771-١1171.يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا4

هيلعقلعوهققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيفيلأت/يزاريشللبذهملاحرش:عومجملا
ءداشرإلاةبتكم:ةدج؛ةيملاعلاةبتكملا:ةرهاقلا.يعيطملابيحبدمحمهناصقندعبهلمكأو

ج١٠.ما19الال-9١الاها168-

فشكم

اهوا



ه"171-"١77,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا49

قلعوهققح؛يوونلايرمنبفرشنبىيحيحرش/يزاريشللبذهملاحرش:عومجملاباتك
دماو8.6اه«داشرإلاةبتكم:ةدج-.يعيطملابيندمحمهناصقندعبهلمكأوهيلع

جا

فشكمريغ
ه1577١,يرمنبفرشنبىيحي,يوونلا.0٠"

زيزعلادبعنبدمحأقيلعتوقيقحت؛يووتنلايرمنبفرشنبىسيحيفيلأت/نيبلاطلاجاهنم
ةلسلسإ)ل.جال.م٠506.(2ه١1457١«ةيمالسإلارياشبلاراد:توريب.١ط.دادحلا

ةنحلتارادصإ ١(؛ةيريخلالامعألا

يبأنبدومحم,يروباسينلا١-". ه007دعبت.نسحلا
داعسدادعإ؛يروباسينلانسحلايبأنبدومحمفيلأت/نآرقلاتالكشميناعميفناهربلارهاب

-.ج4م1951ه١41١8«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.يقبابديعسنبحلاصتنب
(١ا/؛اهعيطبىصوملاةيملعلالئاسرلاةلسلس)

يبأنبدومحم,يروباسينلا١". ه007دعبت.نسحلا
ناوفصقيقحت؛يروباسينلانسحلايبأنبدومحمفيلأت/نآرقلاتالكشميفناهربلاحضو

جا.[م155.0فهاؤ١٠]«ملقلاراد:قشمد.١ط.يدووادناندع

فشكمريغ
هغ11"21.دمحمنبدمحأنبدمحم.يمشاهلا١١١".

نبهللادبعقيقحت؛يمثاملادمحمنبدمحأنبدمحمفيلأت/داشرلاليبسىلإداشرإلاباتك

صالاا/.م1994؛ها١4١15«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط-.يكرتلانسحنادبع

فشكم

-الهو



هلا1707-0,يسدقملادمحمنبدمحأ,مئاهلانبا5
ملعيفةمهملالوصفلا[وأ]ضئارفلايفلوصفلا /ةمألاثيراوم دمحمنبدمحأمتاهلانبافيلأت

.م.عرشن:ضايرلا.١ط.فينملانسحنادبعنبدمحمنبنسحمادبعقيلعتوقيقحت؛يسدقملا

صال5.8م1994ها14١14«فينملا

دمحمنبىيحي,ةريبهنبا0 ه2569١٠07,ينابيشلا

نعحاصفإلا /حاحصلايناعم ةسسؤملا:ضايرلا-.ينابيشلاةريبهنبدمحمنبىيحيل

جا.م٠98١.ءها14.٠.٠«ةيديعسلا

دمحمنبىيحي,ةريبهنبا"5 ه159١٠07,ينابيشلا
يديمحلاهللادبعيبألنيحيحصلانيبعمجللحرشوهو:حاحصلايناعمنعحاصفإلا

/يسلدنألا ميدقت؛ينابيشلاةريبهنبدمحمنبىيحيل جرخوهققح؛دومحمديزنبهللادبع

ءه405١«ةينيدلانوؤشلاوةيعرشلامكاحماةسائر:ةحودلا.١ط.دمحأمعنملادبعداؤفهئيداحأ

(يمالسإلاثازتلارئاخذنم).ص447.م5

فشكم

دمحمنبىيحي,ةريبهنبا."07 ه5069١٠07.ينابيشلا
/يديمحلاهللادبعيبألنيحيحصلانيبعمجللحرشوهو:حاحصلايناعمنعحاصفإلا

.7ط.دمحأمعنملادبعداؤفهثيداحأجروهققح؟؛ينابيشلاةريبهنبدمحمنبىيحيل

-.م1587ه١14١14«ةيمالسإلانوؤشلاةرادإ«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:ةحودلا

(يمالسإلاثازنلارئاذنم)-.ج١

فشكم

ه197١,دمحأنبدمحمنبهللادبع,يورهلا

نسحلايبأنعبذلايفةلاسر.يورهلادمحأنبدمحمنبهللادبعل/ديحوتلالئالديفنيعبرألا

نبيلعامهثيداحأجرخواهيلعقلعواهققح/سايردنبىسيعنبمساقلايبأل/يرعشألا
-.صا5/8-م1584ها١4+«يهيقفلا.م.ع:ةرونملاةنيدملا.١ط.يهيقفلارصاننبدمحم

5٠١٠(84؛فلسلادئاقعةلسلس)

فشكمريغ

-اله؟ع-



نبهللادبع,يورهلا49 ه195١,دمحأنبدمحم
حرشيفنيكمتلا راد:ةرهاقلا-.يورحلادمحأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/نيرئاسلالزانم

صالاله.م919١ها5/8154١ءرصمةضهن

١/ئه 7597 نبهللادبع,يورهلا .دمحأنبدمحم ٠

/هلهأومالكلامذ نبهللادبعفيلأت نبنمحرلادبعةساردوقيقحت؛يورحلادمحأنبدمحم

جه.[م99١-]مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.لبشلازيزعلادبع

فشكمريغ
١/غه 597 نبهللادبع,يورهلا .دمحأنبدمحم 0١

-ميغدحيمسقيلعتوطبضوقيقحت؛يورهادمحأنبدمحمنبهللادبعفيلأت/هلهأومالكلامذ

ملعةلسلس).صاله.م944١ء«ه١41١٠«ينانبللاركفلاراد:توريب.ا١ط (مالكلا
فشكم

نبهللادبع.يورهلا."7 هئ/7597١.دمحأنبدمحم
نيدلافيفعةسارد؛يورهلادمحأنبدمحمنبهللادبعل/نيبملاقحلاىلإنيرئاسلالزانم

يلعنبناميلس ءرشنلليكزلاراد:سنوت.روصنمظيفحلادبعرشنللهدعأ؛يناسملتلا

جا.م1984ه8

نبهللاديبع,يورهلا.”.؟؟ ه:71وحت,دمحأنبهللادبع
هققحوهلمدق؛ىورحلادمحأنبهللادبعنبهللاديبعفيلأت/نيثدحملايماسأهبتشمفمجعملا

رشنللدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.يبايرافلادمحمرظن .م990١ءهه١54١١«عيزوتلاو

صا
فشكم

ه١١1ت.بويأنبماشهنبكلملادبع.ماشهنبا."١؟5
/ةيوبنلاةريسلا هطاهطبضواهيلعقلعواملمدقءبويأنبماشهنبكلملادبعل فوعرلادبع

.م974١ه١«ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.دعس

جم"يفجا

كاريغ

-_ا/وام



نبكلملادبع,ماشهنبا0 ه١١1ت.بويأنبماشه
/ةيوبنلاةريسلا هطاهطبضواهيلعقلعواهلمدق«بويأنبماشهنبكلملادبعل فوعءرلادبع

جاك.م1918بها798١«ليجلاراد:توريب.دعس

نبكلملادبع.ماشهنبا ها١١ت.بويأنبماشه
اهبيرغطبضواوصأعجار«بويأنبماشهنبكلملادبعل/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةريس

تارادإةسائر:ضايرلا..ديمحلادبعنيدلاييحمدمحماهسراهفعضوواهيشاوحقلعو

ج4-.-١98[ه40١-]«داشرإلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلا

فشكم

ت1١١ه نبكلملادبع.ماشهنبا ,بويأنبماشه "٠

ءاقسلاىفطصماهسراهفعضوواهطبضواهققح«بويأنبماشهنبكلملادبعل/ةيوبنلاةريسلا
ج4-.[م138١-]؛يبرعلاثازنلاءايحإراد:توريب.يبلشظيفحلادبع«يرايبألاميهاربإ

فشكم

ها١١ت.بويأنبماشهنبكلملادبع.ماشهنبا7
هيلعقلعوهققح؛ئشخلارذلايبأحرشعم.بويأنبماشهنبكلملادبعل/ةيوبنلاةريسلا

ةبتكم:[ندرألا]ءاقرزلا.١ط.كيليعصيبأهللادبعدمحم؛ديعسمامههثيداحأجرو

جاك.م1988فها104«رانملا

فشكمريغ
ه150ت.يرصبلاىيحينبلاله,يأرلالاله.ء5
:[دنلا]نكدلادابارديح.١ط.يرصبلاىيحينبيأرلالالمل/فقولاماكحأباتك

ص١84.ه7١ه8«ةينامثعلافراعملاةرئادسلحب

ه150ت.هللادبعنبنسحلا.يركسعلالالهوبأ
.يئاشلادبعدمحأهححصوهطبض؛يركسعلاهللادبعنبنسحلالالهيبأل/نيثدحملاتافيحصت

ص007-.م1988ه4.05١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ذط

فشكم

-ا/همج



1١9١-1١170اه نسحنبدمحم,هدازتامهنبا ,يقشمدلا ١
نبدمحمهدازتامهنبافيلأت/ةداعسلارفسةمتاخثيداحأجيرختيفةدافألاوتيكدتلا

-.م1941ها508«نومأملاراد:قشمد.١ط-.ةرزبلادمحأقيقحت؛يقشمدلانسح

صا

شاك5٠١,.دحاولادبعنبدمحم,مامهلانبا.".""

حرش:ةيادهلاىلع.مامهلانبابفورعملادحاولادبعنبدمحمفيلأت/ريدقلاحتفحرش

/ئدتبملاةيادب ىلعةيانعلاحرش:هعم.ينانيغرملاركبيبأنبيلعنيدلاناهربفيلأت

يلجدعسبريهشلاَيفملاىسيعنبهللادعسةيشاحو«يتربابلادمحمنيدلالمكأل/ةيادهلا

جئاتن"ةامسملاريدقلاحرشةلمكتهيلي.يدنفأيدعسبو زومرلافشكيفراكفألا

ءها197ءركفلاراد:توريب.؟ط.هدازيضاقبفورعملادمحأنيدلاسمشل/"رارسألاو

ج١٠.ما

نبمامه."١؟ ها١1١ت.يناميلاةبقعوبأ.هبنم
اهققح؛يناميلاهبنمنبمامهةبقعيبأل/هنعهللايضرةريرهيبأنعهبنمنبمامهةفيحص

.م1980ها4.8«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.بلطملادبعيزوفتعفراهئيداحأجرحو

صال

فشكم

ه70١٠ت.دمحأنيرابجلادبع,يناذمهلا
«ةثيدحلاةضهنلاراد:توريب.يناذمهلادمحأنبرابجلادبعل/نعاطملانعنآرقلاهيزنت

ص139-.[م151/-]

فشكمريغ
015,ىسومنامثعيبأنبدمحم,يناذمهلا0 ه015
نمخوسنملاوخسانلايفرابتعالا قيقحت؛يناذمهلاىسومنامثعيبأنبدمحم/راثآلا

ءه405١«ةيمالسإلاتاساردلاةعماج:[ناتسكاب]يشتارك.7ط.يجعلقنيمأيطعملادبع

صاللا.م8

فشكم

همه



055,ىسومنامثعيبأنبدمحم.يناذمهلا7 ه0/5
ميدقتوقيقحت؛يناذمهلاىسومنامثعيبأنبدمحمل/راثآلانمخوسنملاوخسانلايفرابتعالا

ص(1/94.[م917١-]«فطاعةبتكم:ةرهاقلا.زيزعلادبعدمحأدمحمحيحصتو

فشكم

ه147ت.ديشرنبزعلايبأنببجتنملا,يناذمهلا,.

ديشرنبزعلايبأنببجتنملل/تاءارقءريسفت«بارعإ:ديحملانارقلابارعإيفديرفلا
ءها4١5«ةفاقثلاراد:ةحودلا.رميخميلعداؤفءرمنلانسحيمهفقيقحت؛يناذممهلا

:جاكم١1

فشكم

هل1/١0,ناميلسنبركبيبأنبيلع,يمثيهلا
/يناربطللريغصلامجعملاوطسوألامجعملا:نيمجعملادئاوزيفنيرحبلاعمجب نبيلعفيلأت

ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط.ريذندمحمنبسودقلادبعقيقحت؛يمثيهلاناميلسنبركبيبأ

جا.م1947ه4

فشكم

هل1/70,ناميلسنبركبيبأنبيلع.يمثيهلا5
/دئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم نيظفاحلاريرحتب؛يمثيهلاناميلسنبركبيبأنبيلعل

-.م1947ها407؛يبرعلاباتكلاراد:توريب.”ط.رجحنباويقارعلانيليلجلا

جمه3ج١٠

فشكمريغ
هل.1/70,ناميلسنبركبيبأنبيلع.يمثيهلا٠

/دئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم هثيداحأجرحوهققح؛يمئيهلاناميلسنبركبيبأنبيلعفيأت

جا.م1941«ها841١5«نرمأملاراد:قشمد.١ط.ينارادلاميلسنسح

-ا/هد-



/١له 1/١0 .ناميلسنبركبيبأنبيلع.يمثيهلا 0١
قلعوهققح؛يمئيهلاناميلسنبركبيبأنبىلعل/ثراحلادنسمدئاوزنعثحابلاةيغب

صال-م1194ها:16]«عئالطلاراد:ةرهاقلا.يندعسلادمحمديمحادبعدعسمهيلع

(ثارتلازونكنم)

فشكم

هل1/70/١.ناميلسنبركبيبأنبيلع,يمثيهلا07
/نابحنبادئاوزىلإنآمظلادراوم هققح؟؛يمئيهلاناميلسنبركبيبأنبىلعفيلأت

ص*180-.[م1917/-]«لالهلاةبتكمراد:توريب.ةزمحقازرلادبعدمحمهرشنو

ه414ت.هيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلع,يدحاولا١7".

/خوسنملاوخسانلاهشماهب.يدحاولاهيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلعفينصت/لوزنلابابسأ
-«ه94١١-]؛فراعملاةبتكم:فئاطلا.رصنلايبأةمالسنبهللاةبهمساقلايبأفيلأت

صا44-.ماو

نبدمحمنبدمحأنبيلع.يدحاولا٠5 ه471ت.هيوتم
-.رقصدمحأقيقحت؛يدحاولاهيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلعفينصت/لوزنلابابسأ

.م941١ها/5.١0«نآرقلامولعةسسؤم:توريب؛ةيمالسإلاةفاقثللةلبقلاراد:ةدج."ط

صوم

فشكم

ه:414ت.هيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلع,يدحاولا"0
رهاوجلاماكحأفةركذتلا ؛يدحاولاهيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلعفينصت/ضارعألاو

ص541.م1978,ه9١«قفاقثلاراد:ةرهاقلا.نوعلصيفءفطلرصنيماسقيقحت

نبدمحمنبدمحأنبيلع.يدحاولا٠71 ه174ت.هيوتم

:ةرهاقلا-.يدحاولاهيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلعفينصت/زيزعلانآرقلاريسفنفزيجولا
جا.م1505هاا«يبلحلايبابلاىفطصمةعبطموةبتكم

-ا/ةاب-



نبدمحم.يسنئالقلايطساولا7 ه١07ت,نيسحلا
؛يسنالقلايطساولانيسحلانبدمحمهعنص/رشعلاتاءارقلايفيهتنملاةركذتويدتبملاداشرإ

نلدمحرمعقيقحت مأةعماج:ةكم.يسيبكلا صا"91.م1984ءها4014١«ىرقلا

فشكم

نبدمحم,يدقاولا ه1-١١107.يملسألارمع

ءه١5١4]«ناقرفلاراد:[ندرألا]نامع.يدقاولايملسألارمعنبدمحم/ةدرلاباتك

ص458[م١0

ه١ت.ركبيبأنبىيحيايركزوبأ,ينالجرولا4

ركبيبأنبىيحيايركزيبأفيلأت/ايركزيبأخيراتبفورعملامهرابخأوةمئألاريسباتك

«يمالسإلابرغلاراد:توريب-.؟ط.يبرعلاليعامسإهشماوهعضووهققح؛ينالحجرولا

صاءمل.م1147ه1

فشكم

.ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو0
يكبسلاجاتللعماوجلاعمجباتكليئابفلأيليلحتسرهف:هقفلالوصأيفعماوجلاعمجسرهف

ءه١14٠05«ةرازولا:تيوكلا.ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو/يلحنلالالحللهحرشو

ص44م5485

لصفنمفاشك

ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو١
.ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازودادعإ/بلاطلاليلدحرشببرآملالينسرهف

٠١(؛ةيهقفلالاوسراهفلا).نصا7517-.م594١ءها١14١4«ةرازولا:تيوكلا

لصفنمفاشك

نبدمحم,ريزولانبا."-07 ه4٠71/0.يلعنبميهاربإ

نبدمحمفيلأت/ديحوتلالوصأنمقحلابهذملاىلإتافالخلادريفقلخلاىلعقحلاراثيإ
ص41.[م191-]«لالفلاةبتكموراد:توريب-.ريزولانبيلعنبميهاربإ.

-ا/ةرمم-



نبدمحم,ريزولانبا"١0". هل5١171/0.يلعنبميهاربإ

نبيلعنبميهاربإنبدمحم/عئارشلاهبتءاجامعيمجوعناصلاتابثإيفعطاقلاناهربلا

صااالا/.م988١ه409١«ثارتللنومأملاراد:قشمد-.ريزولا

ها'8511١١-2.نمحرلادبعنبدمحم.يباصولا5

نيمأدمحمحيحصت؛يباصولانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/ةكرحلاويعسلالضفيفةكربلا

ص+417.م918١؛ه1794١«ةفرعملاراد:توريب-.يمناخلا

ه1-١١1871,نمحرلادبعنبدمحم,يباصولا0
ةبتكملا:ةرهاقلا.يباصولانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/ةكرحلاويعسلالضفيفةكربلا

ص١٠4-.م1994ءها١4١8«ثارتللةيرهزألا

ه199-181.يبطرقلاحاضونبدمحم,حاضونبا57

راد:توريب-.يبطرقلاحاضونبدمحمفيلأت/اهنعيهنلاوعدبلا ءها501١«يبرعلادئارلا

صا٠ءام7

فشكمريغ
ه199-181,يبطرقلاحاضونبدمحم,حاضونبا/١0".

دمحأدمحمهحيحصتوهعبطبنع؛يطرقلاحاضونبدمحمفيلأت/اهنعيهنلاوعدبلا

ءها179١-]؛داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةماعلاةسائرلا:ضايرلا.نامهد

صو5.[ما91/-

ه199187,يبطرقلاحاضونبدمحم,حاضونبا

نبردبهنيداحأجرحوهققح؛يبطرقلاحاضونبدمحمل/عدبلايفءاجام -.ردبلاهللادبع

صا7117-.م995١:ه١4١5؛يعيمصلاراد:ضايرلا.١ط

-ا/ه4-



نبدمحم.افولانبا5 هفا/7-١١11سكلاافولانبدمحم

ديعسميدقتوقيقحت؛ريبكلاافولانبدمحمنبدمحمفيلأت/لزألاباتك -.١ط.حاتفلادبع

ص١11.م1447ءها517«يبنتملاراد:عاسنرف]سيراب
فشكر

فالا/1970.دمحمنبرداقلادبع,ءافولايبأنبا
حاتفلادبعقيقحت؟ءافولايبأنبدمحمنبرداقلادبعفيلأت/ةيفنحلاتاقبطيفةئيضملارهاوجلا

ج4-.م978١ها19١/«مرلعلاراد:ضايرلا-.ولحلادمحم

فشكمريغ
١ه نبفلخنبدمحم,عيكو ت,يدادغبلانايح ."١

«بتكلاملاع:توريب.يدادغبلاعيكونايحنبفلحنبدمحمفيلأت/ةاضقلارابحأ

جك.ماةم-]

ركبيبأنبدمحمبلاطلا,ينالولا...7 ها112-١1717,قيدصلا
حتف /روركتءاملعنايعأةفرعمفروكشلا ؛ينالولاقيدصلاركبيبأنبدمحمبلاطلافيلأت

ءها14٠01١«يمالسإلابرغملاراد:توريب.١ط.يجحدمحم«يناتكلاميهاربإدمحمقيقحت

صام
فشكر

474-51١5ه ىيحينبدمحأ,يسيرشنولا ,يناسملتلا ."١5

قيقحت؛يسيرشنولايناسملتلاىيحينبدمحأفيلأت/كلاممامإلادعاوقىلإكلاسملاحاضيإ

ثارتلارشنلةكرتشملاةنجللافارشإبعبط:يبظوبأ؛طابرلا.يباطخلارهاطيبأدمحأ

نيبيمالسإلا سماخلانرقلاعلطمةبسانممةدحتملاةيبرعلاةلودةموكحوةيبرغملاةكلمملاةموكح

ص431م1980ءها4٠٠«يمالسإلاثارنلاءايحإقودنص؛يرجهلارشع
فشكرم

تالاود



ىيحينبدمحأ,يسيرشنولا5 هأ476١1-5.يناسملتلا

ىبحينبدمحأل/برغملاوسلدنألاوةيقيرفإءاملعىواتفنعبرغملاعماجلاوبرعملارايعملا

نمةعامجهجرخ؛يسيرشنولايناسملتلا ةرازو:توريب.يجحدمحمفارشإبءاهقفلا

جا.م١19817-194ه4.0١«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألا

فشكم

ه١40ت,دمحمنبنيسحلاهللادبع,ينولا0
/ثيراوملالوصأ دمحمنبنيسحلاهللادبعل ليلحتوةسارد؛ينولا ط.ديزلادمحمنبزيزعلادبع

(ةينوناقلاةبتكملا).ص47١.م988١ه١5٠09ءديزلا.م.عرشن:ةدج١

فشكم

ها1917ت.يرصملابهونبهللادبع,بهونبا7

نيسحنسحىفطصمقيقحتوجيرختوطبض؛يرصملابهونبهللادبعل/ثيدحلاينعماجلا
-.(ص480)ج7.م1197ها141١5«يزوجلانباراد:مامدلا.١ط.ريخلاوبأدمحم

(ه؛ةيعماجلئاسر)

فشكمريغ
ها27914+.يلعنبدعسأنبهللادبع.يعفايلا."-7
/ميظعلانآرقلاصاوحخفميظنلاردلا :ةرهاقلا.يعفايلايلعنبدعسأنبهللادبعفيلأت

ص7١1.م1970ه49١«يبلحلايبابلاىفطصمةعبطموةبتكم

فشكمريغ
ها79418,يلعنبدعسأنبهللادبع.يعفايلا٠

اموتخمةلصفملاةلدألاونيهاربلابةلزتعملاةمثأىلعدرلاوهبشلاعفديفةلضعملاللعلامهرمباتك

لهأةديقعب ةنسللنيفلاخملانيعبسلاونينثإلاقرفلابهاذمركذوةلضفملاةنسلا /نيعدتبملاو

-.١ط.راصننسحدومحمدمحمدومحمقيقحت؛يعفايلايلعنبدعسأنبهللادبعفيلأت

صاا/5.م1197اها4١7«ليجلاراد:توريب

فشكمريغ

اك



نبىيحي.5 ه١715١1.يشرقلاايركزوبأ,مدآ
-ركاشدمحمدمحأهسراهفعضووهححص؛يشرقلامدآنبىيحيايركزيبأل/جارخلاباتك

ص8٠٠.م19054--19178ءها884/١7417-«ةيفلسلاةبتكملا:ةرهاقلا.؟١ط

فشكم

نبىيحي.”0 ه١5١1١١1,.يشرقلاايركزوبأ,مدآ
/جارخلاباتك «قورشلاراد:توريب؛ةرهاقلا-.١ط.يشرقلامدآنبىيحيايركزيبأل

صال.م1940ه4

فشكم

1١١ه 15١ نبىيحي ,يشرقلاايركزوبأ,مدآ ."0/١

دمحمدمحأهسراهفعضووهححص؛يشرقلامدآنبىيحيايركزيبأفيلأت/جارخلاباتك
ص١٠٠.[م994١-]؛ثازتلارادةبتكم:ةرهاقلا.١ط.ركاش
فشكم

ه401077,يدادغبلادمحمنبدمحم.ىلعييبأنبا0"
دماحدمحمهححصوهعبطىلعفقو؛يدادغبلاىلعييبأنبدمحمنبدمحم/ةلبانحلاتاقبط

ءها١/19«ةيدمحملاةنسلاةعبطم؛دوعسلآزيزعلادبعكلملاهعبطبرمأ:ةرهاقلا.يفقفلا

جام7

نبدمحأ.يلصوملايلعيوبأ."" ه77٠١.يلع
نيسحهئيداحأجرحنوهققح؛يلصوملايلعييبأىلعينبدمحأل/يلصوملايلعييبأدنسم

.١ط.دسأميلس جا5١-م1984-1994ه1411-4«ثاّللنومأملاراد:قشمد

فشكم

ه47-١011دمحمنبنمحرلادبع.يميلعلانميلاوبأ
دمحمنبنمحرلادبعنميلايبأفيلأت/هنعهللايضردمحأمامإلاباحصأركذيفدضنملاردلا

نبنمحرلادبعهلمدقوهققح؛يميلعلا «ةبوتلاةبتكم:ضايرلا.١ط.نيميثعلاناميلس

صمد.م1997اها5

اك؟-



نبنمحرلادبع,يميلعلانميلاوبأ0 ه47-١07/1.دمحم

دمحمقيقحت؛يميلعلادمحمنبنمحرلادبعنميلايبأل/دمحأمامإلاباحصأفدمحألاجهنملا

صو.م1941ها1.7ءبتكلاملاع:توريب.١ط.ديمحلادبعنيدلاييحم

فشكم

هئ٠0دعبت.دمحموبأ,ينميلا..1

-.يدماغلاهللادبعنبدمحمةساردوقيقحت؛ئيميلادمحميبأل/ةقرفنيعبسلاوثالثلادئاقع

(ص98,9.07)جا.م119١ها4١4.مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط

ها1-7١47.يراصنألاميهاربإنببوقعي,فسويوبأ.”-

ىنع؛يراصنألاميهاربإنببوقعيفسوييبأمامإلل/ىليليبأنباوةفيدحيبأفالتما
ءايحإةنحل:[دنهلا]نكدلادابارديح.١ط.يناغفألاافولاوبأهيلعقيلعتلاوهحيحصتب

(تاعوبطملاةلسلسإ.ص175.م911١ءه١1ها/«ةينامعنلافراعملا

فشكم

هه5©#8©©#ة«#©#ة©9###©

ا



ةيعامتجالامولعلا
ه107ت,يميمتلادمحأنبهللادبع,ينايبألا”

/ةرسامسلالئاسم :توريب-.يوطعلايسورعلادمحمقيقحت؛ينايبألايميمتلادمحأنبهللادبعل

صا1١1/-.م1997ها4١1«يمالسإلابرغلاراد

هل177-37,يلعنبدمحم.,قرزألانبا.
نبدمحمقيقحتوةسارد؛قرزألانبيلعنبدمحم/كلملاعئابطيفكلسلاعئادب -.ميركلادبع

ج7.م1911-م1915ءها181١/«باتكللةيبرعلارادلا:[ايبيل]سلبارط

فشكم

ها05دعبت,ليلخنبدمحمنبدمحم.يدسألا٠

نبدمحم/رابتخالاوفرصتلاوريبدتلانسحنمبجياميفرابتخالاوريرحتلاورابتعالاوريسيتلا
ركفلاراد:ةرهاقلا.١ط.تاميلطدمحأرداقلادبعقيقحت؛يدسألاليلخنبدمحم

ص71.م1934ءه41١«يبرعلا

فشكم

ت٠١7١0اه ,ناخرطنبيفاكنسح.يراصحقألا ١
اجرنافونقيقحت؛يراصحقألانارطنبٍفاكنسحفيلأت/ملاعلاماظنفمكحلالوصأ

صدا.م1985ه405١«ةيندرألاةعماجلا:[ندرألا]نامع.دومحم
فشكم

ها0١7١ت.ناخرطنبيفاكنسح.يراصحقألا7
/ملاعلاماظنيفمكحلالوصأ قيقحتوةسارد؛يراصحقألاناخرطنبفاكنسحفيلأت

-.صا606-م1981اها007؛لسالسلاتاذ:تيوكلا.١ط.دمعلايقدصناسحإ

(يمالسإلايسايسلاركفلافةلاسر)

فشكم

ال14



ه١42-711.دمحأنبدمحم,ينوريبلا7

دمحأنبدمحم/ةلوذرم[وأ]لقعلايفةلوبقمةلوقمنمدنهللامقيقحتيفينوريبلاباتك

ء70-م988١ها1١الال,ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنملا]نكدلادابارديح-.ينوريبلا

صء

فشكم

نبميهاربإ,يقهيبلا5 ه7١وحنت.دمحم

-.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت؛يقهيبلادمحمنبميهاربإفينصت/ئواسملاونساحملا

جا.م١195ءهه١٠58١«فراعملاراد:ةرهاقلا

فشكم

نبميهاربإ.يقهيبلا"0 ها"١وحنت.دمحم

نساحما راد:توريب-.يلاوشكيرديرفقيقحت؛يقهيبلادمحمنبميهاربإفينصت/ئواسملاو

صا*05م1916ءها٠189١ءرداص

فشكمريغ
نبيلعنبدمحم.يذمرتلا71 ها؟١وحنت.نسحلا

ءرصمةضهنراد:ةرهاقلا.يذمزلانسحلانبىلعنبدمحمل/ةنسلاوباتكلانملاثمألا

صا9و05.م995١اها6

فشكم

نبدمحأ,ةيميتنبا"7 فا771-18,ميلحلادبع
فيضقيقحتوةسارد؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأل/ةيناطلسلالاومألا:ةكرتشملالاومألا

ص4١١م1948ه4.04١,ن.د:ةكم.ةحقنموةديزم؛؟ط-.ينارهزلاهلل

فشكمريغ
نبدمحأ,ةيميتنبا4 ها771-182,ميلحلادبع
ملاسنبديعسنبدمحمقيقحتوةسارد؛ةيميتنبميلحلادبعنبدمحأفيلأت/سفنلاةيكزت

خيشرردنم).ص98.م1194ء«ه١14١8«ملسملاراد:ضايرلا.١ط.يناطحقلا

١(؛ةيميتنبامالسإلا

ن4تح



ه219070٠,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا.
.١ط.ةيطعلاليلجقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/كولملابادآ

صال4ا/-.م199١.هها١١141١«يمالسإلابرغلاراد:توريب

فشكم

ه30-٠170,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا

نوهرمماستبإ؛يوارلايلعبيبحقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/ءارزولاةفحت
ثارتلاءايحإ).صالا١1لم1970ءها19١ءفاقوألاةرازو,.دادغب.رافصلا

(؟4؛يمالسإلا

فشكم
ه70-٠6470,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا١
بتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يبلاعتثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/ةرضاحنلاوليثمتلا

ص١6م1931ءهها١٠18١«ةيبرعلا

فشكمريغ
ها177-002رحبنيورمع.ظحاجلا"5

راد:توريب-.باهولادبعيسحنسحقيقحتب؛ظحاحلارحبنبورمعل/ةراجتلابرصبتلا
صوم.م1155ه1185ديدجلاباتكلا

فشكم

ها/7977,ميهاربإنبدمحمنيدلاردب,ةعامجنبا."04”
/ملعتملاوملاعلابدأيفملكتملاوعماسلاةركذت -.ةعامجنبميهاربإنبدمحمنيدلاردبفيلأت

صا.م914١ءه7599١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

فشكم

ها/77977,ميهاربإنبدمحمنيدلاردب.ةعامجنبا5
؛ةعامجنبميهاربإنبدمحمنيدلاردبفيلأت/ملعتملاوملاعلابدأيفملكتملاوعماسلاةركذت

.م1995ها14١95ءرشنلليدامر:مامدلا.١ط.يودنلامشاهدمحمهيلعقلعوهققح

صال"

فشكم/ثحبلاةنيع

0/55



ه0-١٠037,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا0

فقو؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعفيلأت/كولملاريسنمرصتخمكوبسملابهذلاةصالخ
صلال.[م19514ها17814]«ىنثملاةبتكم:دادغب.مساجديسلايكمهحيحصتوهعبطىلع

ه0910٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا"71

نيمرحلاراد:ةحودلا.يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ءافلخلاوكولملاظعاوميفءافشلا

صا٠ا.م1941ءها14.05١ءرشنلل

فشكم

ه04170٠١,يلعنبنمحرلادبع.يزوجلانبا."47

.دمحأمعنملادبعداؤفقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ءافلخلاوكولملاظعاوميفءافشلا

ركفلاثارتنم)-.ص١4١.م1978ءه1759/8١«ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكساإلا

(؟؛يمالساإلايسايسلا

فشكم

نبدمحأ,يمثيهلارجحنبا ع509.دمحم هذا/
نبدمحمنبدمحأفيلأت/لافطألاوبدؤماهيلإجاتحيدئاوفوماكحأوبادآيفلاقملاريرحت

ص11.م1941ها408«ريثكنباراد:قشمد.يمثيفلارجح

نبةزمح,يناهفصألاةزمح.89 ه7-١710,نسحلا
/ةرئاسلالاثمألايفةرحافلاةردلا عضووهلمدقوهققح؛يناهفصألانسحلانبةزمحل

-91ا)مها"98م-187,فراعملاراد:ةرهاقلا.شماطقديحمادبعهسراهفوهيشاوح

(15؛برعلارئاحذ).(ص798)جك".م515

فشكم

فسوينبىسومومحوبأ٠٠ هفلا/77731,ينايزلا

ىودابقدومحمقيقحت؛ينايزلافسوينبىسومومحيبأل/كولملاةسايسيفكولسلاةطساو
ص07١-.م1851ءه1171/9١«ةيسنوتلاةلودلاةعبطم:سنوت-.يتاوتلاريشبلادمحم

ال51



00٠١ه وحنتصوصنملانمحرلادبع.ينراخلا .»١

هنيودتوهعمجىلوت/هبقلعتيامونزولاهوجوونيزاومللعماجلاوهو:ةمكحلانازيمباتك

نكدلادابآرديح.١ط-.[خآو]يودنلاهللادبعدمحأحيحصت؛ينزاخلاروصنملانمحرلادبع

فراعملاةرئاد:[دنهلا] صا19م٠95١.ءه17١ه9«ةينامثعلا

ها/814ت.دمحأنبدمحمنبيلع,يعازخلا..”
/هيعمسلاتالالدلاجيرخت نوؤشللىلعالاسلجملا:ةرهاقلا.يعازنخلادمحأنبدمحمنبيلعل

ص/مال9.م١98١ها40١«ةيمالسإلا

ه4ت.دمحأنبدمحمنبيلع.يعازخلا.,٠
فرحلانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسردهعيفناكامىلعةيعمسلاتالالدلاجيرخت

/ةيعرشلاتالامعلاوعئاضبلاو -.١ط.سابعناسحإقيقحت؛يعازخلادمحأنبدمحمنبيلعل

صق9١1م1986ها1.5«يمالسإلابرغلاراد:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم

ت7١غ:ه .هللادبعنبدمحم.يفاكسإلابيطخلا .. ٠
نمنيطالسلاوءافلخللعقواميفوهو:كولملاتاسايسيفريبدتلافطلباتكبيذهت

:ةكم.الط.يفاكسإلابيطخلاهللادبعنبدمحمل/ةبيجعلاتاياكحلاوةبيرغلاثيداحألا

صالال».ما9917ءه١54١«ةيكملاةبتكملا

ه:١٠4ت,هللادبعنبدمحم.يفاكسإلابيطخلا.0
-.يقابلادبعدمحأهيلعقلعوهققح؛يفاكسإلابيطخلاهللادبعنبدمحم/ريبدتلافطلباتك

صال.م914١بها789«ةيملعلابتكلاراد:توريب.؟ط

-الكم-



نبفسويبوقعيوبأ,ييوخلا٠١". ه0ت,رهاط
جاحلاقازرلادبعقيقحت؛يبونلارهاطنبفسويبوقعييبأفيلأت/لاثمألايفدئارخلادئارف

ءه١4١8«يبدألاةيقرشلاةقطنملايدان«بابشلاةياعرلةماعلاةسائرلا:مامدلا.نيسح

صا.مم4

/ثحبلاةنيع فشكم

ه١٠1ت,رصننبدمحأرفعجوبأ,يدوادلا«”ل١

-.ةداحشملاسدمحماضرقيقحتوميدقت؛يدوادلارصننبدمحأرفعجيبأل/لاومألاباتك

ص.١9م1988ءها١4٠09«يبرعلاثارتلاءايحإزكرم:طابرلا

فشكم

نبميهاربإ,قامقدنبا.«” هل.70-١4.دمحم

قيقحت؛قامقدلانبدمحمنبميهاربإل/نيطالسلاوكولملاوءافلخلاريسيفنيمثلارهوجلاا

ثارتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.روشاعحاتفلادبعديعس

(89؛يمالسإلاثارتلانم).صد40.م948١ءها4.7؛يمالسإلا

نبرفعجلضفلاوبأ.يقشمدلا.49 ه١٠٠0دعبت,يلع
نساحمىلإةراشإلا يرشبلاقيقحت؛يقشمدلايلعنبرفعجلضفلايبأخيشلل/ةراجتلا

صا1١1.م917١«ه19١/,ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يحجبروشلا

نبدمحأنبدمحم.يبهذلا١". ها7177,نامثع
-.يمجعلارصاننبدمحمقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمظفاحلافيلأت/ملعلالغز

صد5م1984بها١4«ةيمالسإلاةوحصلاةبتكم:تيوكلا
فشكم

-ا094-



ت.ركبيبأنبيلعيجونرزلا.«"7 ه"١11وحن

-.ينابقناورمقيقحت؛يحونرزلاركبيبأنبيلعفيلأت/ملعتلاقيرطملعتملاميلعت
ص7١1م1941:ه١0٠15١«يمالسإلابتكم:قشمد«توريب
فشكرم

ت.ركبيبأنبيلع.يجونرزلا..7 ه"١11وحن

دمحمةساردوقيقحت؛يجونرزلاركبيبأنبيلعفيلأت/ملعتلاقيرطملعتملاميلعتباتك
ص199.م1145ه501١«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.دمحأرداقلادبع

فشكم

نبدلخمنبديمح,ةيوبنزنبا«”"5 ه١101ت,ةبينق

-١ط-.ضايفبيذركاشقيقحت؛هيوحنزنبةبيتقنبدلخمنبديمحل/لاومألاباتك

نبهللادبعنبقراطةساردوقيقحت؛يعليزلانسحلانبدمحمنبمرح/نيملعتملابيغرت
راد:ةديرب؛ةرونملاةنيدملا.١ط.روصنمدمحأديسديحملادبعميدقت؛زاجحنبرداقلادبع

صالالا/ل.م995١ءها5١141١«يراحخبلا

نببينأيلع.يعاسلانبا"7 ه0975172,نامثع
نببحنأنبيلعفيلأت/ءامألاورئارحلانمءافلخلاةمئألاتاهج[ىمسملا]ءافلخلاءاسن

ءها1741]؛«فراعملاراد:ةرهاقلا.داوجىفطصمهيلعقلعوهققح؛يعاسلانبنامثع

(؟8؛برعلارئاحذ).صا135--[مإ4

بالاو



5١له 107 نبطبس نبميهاربإ.يمجعلا .دمحم .١7
طبض؛يمجعلانبدمحمنبميهاربإطبسفينصت/مرضخمهنألاقينميملعملابلاطلاةركذت

. م1598 ١اهء 5١4 «رثألاراد:ضايرلا.١ط.ناملسنسحروهشمهيلعقلعوهصن

صال

7١7-101ه ,مالسلادبعنبدمحم,نونحسنبا 4
ةكرشلا:رئازجلا-.يلولادبعدومحمقيقحت؛نونحسنبمالسلادبعنبدمحم/نيملعملابادآ

١٠١ص . ] ١ه 10-[ ؛رشنللةينطولا

فشكم

نبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا ه1017,مالس ._ 49
راد:توريب؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.مالسنبمساقلاديبعيبأل/لاومألا

صال484.م1975,ه945١.ركفلا

105-177١02ه نبهللادبع,ةبيشيبأنبا .دمحم ”

- يجوهقلااضردمحمهثيداحأجرخوهققح؛ةبيشيبأنبدمحمنبهللادبعل/بدألاباتك

ص(اال.م1999ءها14194١«رئاشبلاراد:توريب ط١.

فشكمريغ
١0١اه دعبت.دمحمنبريغصلادمحمريغصلا ..١

هتارابعححص؛دمحمنبريغصلادمحمفيلأت/يداحلانرقلاكولمرابحخأبيداحلاةهزن

٠5الاص . ١188م «سكوريل.يإ:[اسنرف]سيراب.١ط.سادوهديسلاةيخيراتلا

ت١0١ه .نارمعنبرماعةمركعوبأ,يضلا ."7

:ةرهاقلا.باوتلادبعناضمرقيقحت؛يبضلانارمعنبرماعةمركعيبأل/لاثمألاباتك

9٠اص . م1995هه194١«ةيبرعلاةغللاعمجب

فشكم

بالالا-



ه717-١197,يماذجلاهللادبع,رهاظلادبعنبا.؟17

/رهاظلاكلملاةريسفرهازلاضورلا رشنوقيقحت؛يماذجلاهللادبعرهاظلادبعنبافيلأت

صه19-م1975:ه1145١ءرطيوخلا.عرشن:ضايرلا.١ط-.رطيوخلازيزعلادبع

فشكمريغ
نبدمحم,يرايشهجلاسودبعنبا«6 ه17؟١ت.سودبع

هسراهفعضووهققح؛يرايشهجلاسودبعنبدمحمفينصت/باتكلاوءارزولاباتك

؛يباحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.١ط.يبلشظيفحلادبع؛يرايبألاميهاربإءاقسلاىفطصم

ص178م1998ه4

فشكم

نبهللادبع.يركبلاديبعوبأ0 ه1774/1نيزعلادبع
ديبعيبأللاثمألاباتكلحرشوهو:لاثمألاباتكحرشيفلاقملالصف /مالسنبمساقلا

-.نيدباعديجمادبعءسابعناسحإهلمدقوهققح؛يركبلازيزعلادبعنبهللادبعديبعيبأل

لاثمألاةبتكم)لص759.م1941ء«ه١4٠.7«ةلاسرلاةسسؤم«ةنامألاراد:توريب

نبدمحأ,يفزعلا7 ت.دمحأنبدمحمنبهللادبع ه١

نبدمحأل/دملاوعاصلاومهردلاورانيدلاةقيقحىلعفوقولادارأنملدبهنمسيلامتابثإ

دمحمةساردوجيرخت؛يفزعلادمحمنبهللادبع ءه419١«يقاقثلاعمجملا:يبظوبأ.فيرشلا

(5؛ةيسلدنألاةلسلسلا).ص١1١.م8

ه19ت,يومحلايتيهلاةيطعنبيلع,ناولعلا
هوشنقيقحت؛يومحلاناولعلاييمهلاةيطعنبيلعفيلأت/ةمألاوكولمللةمهملاحئاصنلا

صال18-م١٠10اها47١«يبتكملاراد:قشمد.١ط-.يناولعلا

بالا؟-



نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا._ ه0١٠020٠.دمحم
ىلإةيسرافلانعهبرع؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/كولملاةحيصنيفكوبسملاريتلا

ها8401١1«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.رضحيماسهعجار؛هتذمالتدحأةيبرعلا

صاله.مم

فشكمريغ
نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا."4 ه50١0-٠0.دمحم
ربتلا ؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/كولملاةحيصنبفورعملا[وأ]كولملاةحيصنيفكوبسملا

«عيزوتلاورشنلاوتاساردللةيعماجلاةسسؤملا:توريب.١ط.جمددمحأدمممقيقحتوةسارد

(مالسإلايفةيلمعلاةيسايسلاةفسلفلاةلسلس).ص4..م2:907١ه4

فشكم

نبدمحمدماحوبأ,يلازغلا٠”, ه0:020٠.دمحم
نامعنهيلعقلعوهققح؛يلازغلادمحمنبدمحمدماحيبأل/كولملاحئاصنفكوبسملاربتلا

ص199م1994ها8١٠«ةيرذاعلاراد:ضايرلا.١ط.حلاصلاحلاص

فشكمريغ
597-0١2ه .يسيردإلاينانكلاريبكلادبع.يسافلا ."1١

ةلاحلاورجاتملاوتاعانصلاوتالامعلاوةيرادإلابيتارتلا[وأ]ةيوبنلاةموكحلاماظنباتك

فيلأت/ةيملعلاةرونملاةنيدملايفةيمالسإلاةيندملاسيسأتدهعىلعتناكيلاةيملعلا

جا”.[م94١-]«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب.يسيردإلايسافلايناتكلاريبكلادبع

يرجهلاسماخلانرقلالئاوأيفيفوت.دمحمنبنيسحلا,ءارفلانبا.«"7
قيقحت؛ءارفلانبدمحمنبنيسحلافيلأت/ةرافسلاوةلاسرللحلصينموكولملالئاسرباتك

ص141-.م1977ءها191«ديدجلاباتكلاراد:توريب.؟ط.دجنملانيدلاحالص

فشكم

نبميهاربإ.يرصبلانوحرفنبا.«""7 ها/7/1945,يلع

.يرصبلانوحرفنبيلعنبميهاربإل/ماكحألاجهنموةيضقألالوصأيفماكحلاةرصبت
دمحميبأل/ماكحألاودوقعلانممهيديأنيبيرجياميفماكحللمظنملادقعلاباتكهشماهب

ماعرصمت.ةيفرشلاةرماعلاةعبطملابىلوألاةعبطلانمةروصمةحخسن.ينانكلانوملسنبهللادبع

جما.[م98١-ه١١٠5-]زابلاسابعةبتكم:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.ه١

اا



ها11999:يلعنبميهاربإ,يرصبلانوحرفنبا._
نوحرفنبيلعنبميهاربإيضاقلل/ماكحألاجهانموةيضقألالوصأيفماكحلاةرصبت
«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.دعسفوؤرلادبعهطهلمدقوهعجار؛يرصبلا

جمافجا.م1985ه1

فشكمريغ
ها7-١١75,ملسمنبهللادبع,يرونيدلاةبيتقنبا«0
:ةرهاقلا.يرونيدلاملسمنبةبيتقنبهللادبعفيلأت/ءافلخلاخيرات[وأ]ةسايسلاوةمامإلا

ص١١٠م1955ه178١/ءهاكرشويبلحلايبابلاةكرش

ةبيتقنبا"7 ,ملسمنبهللادبع,يرونيدلا ها١١171-17
/ءافلخلاخيراتبفورعملاوهو:ةسايسلاوةمامإلا ؛يرونيدلاةبيتقنبملسمنبهللادبعفيلأت

جم١يفج1-.[ه9١١-]«ةفرعملاراد:توريب-.ئيزلادمحمهطقيقحت

ه”١7ت,نسحلانبيلعنبدمحم,يعلقلا.«"7

ءرانملاةبتكم:ءاقرزلا-يعلقلانسحلانبيلعنبدمحم/ةسايسلابيترتوةسايرلابيذهت

ص116.م1986هاك.

نبدمحأ,يدنشقلقلا"8 هللا101١,يلع
-.جارفدمحأراتسلادبعقيقحت؛يدنشقلقلايلعنبدمحأل/ةفالخلاملاعميفةفانإلارثآم

جال.م1980ها١14.0«بتكلاملاع:توريب

فشكم

نبمثيهبلهملاوبأ,يسيقلا,9 ه11/هوحنت.ناميلس
/ءاضقلاويضاقلابدأ نبمثيهبلهملايبأفيلأت ةيسنوتلاةكرشلا:سنوت-.يسيقلاناميلس

ص4١1.م19378ءه٠5١«عيزوتلل

بالاع-



يبأنبدمحم.ةيزوجلاميفنبا.”" ها01791١ركب

يفةيمكحلاقرطلا دمحمقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةيعرشلاةسايسلا
صال79:م9486١1ها4٠١8«يندملاراد:ةدج.يزاغليمج

فشكمريغ
نبنيدلاناسل١. هال/171١١.هللادبعيبأنيترازولاوذ.بيطخلا

ةساردوقيقحت؛بيطخلانبنيدلاناسلنيترازولاوذهللادبعيبأل/ةرازولابدأىلإةراشإلا

(يمالسإلاثاّرلانم).صا١ها١.ما٠98.6ءها١1١:1ءن.د:برغملا.ةنابشلامكدمحم

فشكمريغ
ه١دعبت,يدعسلادمحأ.دجامنبا.«"7
ميهاربإقيقحت؛يدعسلادجامنبدمحأل/دعاوقلاورحبلاملعلوصأيفدئاوفلاباتك

.م1971ءه8851١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.نسحةزع«يروخ مولعلا).صدا4

(؟«(ليلحتوقيقحت«برعلادنعةيرحبلا
فشكم

5١5ه دعبت,.يدعسلادمحأ,دجامنبا ."١8"

ةمجرت؛يكسفوموشرودويثقيقحت؛يدعسلادحامنبدمحأل/راحبلاةفرعميفراهزأثالث
صا.م1154ءه89١ءبتكلاملاع:ةرهاقلا.يسرمرينمدمحمقيلعتو

فشكم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا5 ه775٠50.دمحم
دمحمحيحصت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألا

صا66.م٠188ها59/8«نطولاةعبطم:ةرهاقلا-.رداقلادبع

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.0 ه١50-774.دمحم
-.١١ط.يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألا

ص754-.[م0٠197ه1180١],يبلحلايبابلاىفطصمةعبطموةبتكموةكرش:ةرهاقلا

فشكمريغ

-ابه



هئ715٠40,دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا"7

راد:توريب-.يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألا

صال.[م١1910ه79١-]«ةيملعلابتكلا

فشكمريغ
نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.«”1517 هئغ٠0-75"7.دمحم

.,ط.يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألاباتك

ص001.م1917هه1797؛يبلحلايبابلاىفطصمةعبطموةبتكمةكرش:ةرهاقلا

فشكمريغ
ه40--175دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.8

قيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/ةينيدلاتايالولاوةيناطلسلاماكحألاباتك

ص٠19م1986هه0-١4«ةبيتقنبارادةبتكم:تيوكلا.١ط.يدادغبلاكرابمدمحأ

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا.9 ه١50-75"7,دمحم
-.ةريمعنمرلادبعقيلعتوقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/ةيناطلسلاماكحألا

ج١.م19914١ءه١4١9«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط

هئ715٠0.دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا”
ةساردوقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/ةيسايسلابادآلايفةيكولملاةفحتلا

-.ص01١م1997ه١4١«ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكسإلا.5ط.معنملادبعداؤف

(١؛يمالسإلايسايسلاركفلاثارتنمةلسلس)

فشكم

40٠ئه 715 نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا .دمحم .١

/ةرازولانيناوق ءدمحأمعنملادبعداؤفةساردوقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأمامإلل

ها94م(ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكسإلا.ةحقنموةديزم«23ط.دوادناميلسدمحم

(يمالسإلايسايسلاركفلاثارتنم).ص77٠.م

فشكم

تا/ا/ك-



ه4ت.يمرضحلانسحلانبدمحمركبوبأ,يدارملا”07
قيقحت؛يدارملايمرضحلانسحلانبدمحم:ركبيبأل/ةرامإلاريبدتيفةراشإلا[وأ]ةسايسلا

ص151.م١198ه١14٠0١ءرشنلاوةعابطللةعيلطلاراد:توريب.ديسلاناوضر

نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا"0" هغ١7ت.دمحم
ميدقتوقيقحت؛هيوكسمدمحمنبدمحأيلعيبأل/درخناديواج[وأرةدلاخلاةمكحلا

ص47٠.م1967ءها181/8؛ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يودبنمحرلادبع

نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا.5 ه١47ت.دمحم
ميدقتوقيقحت؛هيوكسمدمحمنبدمحأيلعيبأل/درحناديواح[وأ]ةدلاخلاةمكحلا

ص747.م1880ها10١«سلدنألاراد:توريب.١ط-.يودبنمحرلادبع

فشكمريغ
نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا.0 هئ١7ت.دمحم
ةنحلحيحصت؛هيوكسمنبدمحمنبدمحأىلعيبأل/قارعألاريهطتوقالخألابيذهت
صا775.م1959ءه1١ا/8؛حيبصىلعدمحمةبتكم:ةرهاقلا.ةعبطملابحيحصتلا

فشكمريغ
نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا"1 هغ١7ت.دمحم
ةبتكمراد:توريب-.هيوكسمنبدمحمنبدمحأيلعيبأل/قارعألاريهطتوقالخألابيذهت

ص196.م١195اها٠78١قايحلا

فشكمريغ
نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا..«" هغ١7ت.دمحم
ىلعيبأل/قارعألاريهطتوقالخألابيذهت -.ةحقنم«؟ط.هيوكسمنبدمحمنبدمحأ
ص89١.م918١ءه194١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا"4 هئ١7ت.دمحم
.١ط.هيوكسمنبدمحمنبدمحأيلعيبأل/ةيبرتلايفهيوكسمنبالقالخألابيذهت

صا484١.م١18١ه١5٠01١«ةيملعلابتكلاراد:توريب
ةككمريغ

بالاا/-



ها78١ت,يلعينبدمحمنبسابعلاوبأ,يبضلالضفملا.9
-.سابعناسحإميدقتوقيلعت؛يلعينبدمحمنبسابعلايبأيبضلالضفملافيلأت/برعلالاثمأ

صا.م1941ءها١٠14+«يبرعلادئارلاراد:توريب.؟ط

ه١07ت.ةعمجيبأنبدمحأ.يوارغملا.
ةعمجيبأنبدمحأل/نايبصلاءابآونيملعمللضرعياميفنايبتلاراصتخالاعماوجعماج

ءه195١ءرشنللةينطولاةكرشلا:رئازجلا.رانوبحبارءيودبلادمحأقيقحت؛يوارغملا

صال١.مم

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا1١. هل717750-2سداقلادبع

رداقلادبعنبيلعنبدمحأل/دوقنلاركذيفدوقعلاروذشب[ىمسملا]ةيمالساإلادوقنلا
ءهام/؛ةيرديحلاةيتكملا:فجنلا.هط.مولعلارمبيلعديسلادمحمقيقحت؛يزيرقملا

صلال.ما

ها؟17؟ت,نامثعنبدمحم.يسانكملا"57
-.يسافلادمحمهيلعقلعوهققح؛يسانكملانامثعنبدمحمهفلؤمل/ريسألاكاكفيفريسكإلا

ءها188؛يملعلاثحبلليعماجلازكرملا؛بادآلاةيلك«سمانخلادمحمةعماج:طابرلا

١(؛ةيرافس2١؛تالحرلاةلسلسإ.ص1917.م65

فشكم

٠١١١ه ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا "١17

/مادخلاودالوألاةيبرتوءاسنلاةرشع قيقحتوةسارد؛يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت

.م1997ءه١41١17,ةليضفلاراد:يبد؛انيسنباةبتكم:ةرهاقلا.يقوسدلاميهاربإدمحم

ص٠

فشكمريغ

-الابم-



ها١1١٠تيلعنبفوؤرلادبع,يوانملا.5

-.يئارماسلادومحمءاجرقيقحت؛يوانملايلعنبفوؤرلادبعفيلأت/نيزاوملاوليياكملاودوقتلا
ص9١1م١194ها1٠0١«,مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب

فشكمريغ
نبدمحأ,يناديملا.0 ه018ت.دمحأنبدمحم
يبأل/لاثمألاةرهمجباتكةيقبهشماهب.يناديملادمحأنبدمحمنبدمحأل/لاثمألاعمجب

.م1857به1١1١«ةيريخلاةعبطملا:ةرهاقلا.يوحنلايركسعلاهللادبعنبنسحلاله

جمايفجك
فشكمريغ
ه018ت.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يناديملا"7
-.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمهققح؛يناديملادمحأنبدمحمنبدمحألضفلايبأل/لاثمألاعمجب

جا-.م1910ها97١,ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا؛ركفلاراد:توريب.”ط

فشكمريغ
هذ١7-3175.ميهاربانبنيدلانيز,.ميجننبا"17
حلاصنبهللادبعقيلعتوقيقحت؛ميحننبميهاربإنبنيدلانيزفيلأت/ةيعرشلاةسايسلا

ص194.م555١ه١4١5«ملسملاراد:ضايرلا.١ط.يثيدحلا

فشكمريغ
يلعنبنسحلا,كلملاماظن.4 ه١/4-2:8.يسوطلا
يلعنبنسحلاكلملاماظنل/كولملاريس[وأ]ةمانةسايس -.راكبنيسحفسويةمجرت؛يسوطلا

صا7178-.عه40١-]«سدقلاراد:توريب

فشكم

ه١/5-2:8.يسوطلايلعنبنسحلا,كلملاماظن.
يلعنبنسحلاكلملاماظنل/كولملاريسعوأ]ةمانةسايس نيسحفسويةمجرت؛يسوطلا

صاله,م1941ه504١«ةفاقثلاراد:ةحودلا.ةحقنموةديزم«5ط.راكب

فشكم

الا8



4507,دمحمنبرداقلادبع.يميعنلا٠". هذ

:ةرهاقلا-.يئيسحلارفعجقيقحت؛يميعنلادمحمنبرداقلادبعل/سرادملاخيراتيفسرادلا

ج1.م984١ءه5.4١«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم

فشكم

ها/7١دعبت,يرازفلانمحرلادبعنبيلع,ليذهنبا١”,.

؛يرازفلاليذهنبنمحرلادبعنبيلعلل/ةسايرلاوبسحلانيزوةسايسلاوبدألانيع

-.م1978هاه1/ءهدالوأويبلحلايبابلاىفطصمةبتكم:ةرهاقلا.يلعدعسدمحأحيحصت

ص٠”

فشكمريغ
نبنسحلا,يركسعلالالهوبأ ه190ت,هللادبع

/لاثمألاةرهمجباتك نبنسحلالالهيبأفيلأت هيشاوحقلعوهققح؛يركسعلاهللادبع

ةيبرعلاةسسؤملا:ةرهاقلا.١ط.شماطقديحبادبع؛ميهاربإلضفلايبأدمحمهسراهفعضوو

جا.م1154هها984,ةئيدحلا

فشكم

ه7-١1401.نيسحلانبدمحم,ءارفلايلعيوبأ١77".
-.يقفلادماحدمحمهيلعقلعوهححص؛ءارفلايلعييبأيضاقلل/ةيناطلسلاماكحألا

صالالا#.م1941ءها١44١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

مه#8ه8©©#©«#ة©*©#©«**

-ا/وا



اهبادآوةيبرعلاةغللامولع
نبنابعش,يراثآلا"7 هل1710-78,دوادنبدمحم

«فاقوألاةرازو:دادغب.يراثآلادوادنبدمحمنبنابعشفيلأت/يراثآلاتايعيدب

٠١(؛ثارتلابتك).صادا.ما19اا/ه4

فشكمريغ
هاا/١ت,رشبنبنسحلامساقلاوبأ,يدمآلا.0
ةبتكم:ةرهاقلا.يدمآلارشبنبنسحلامساقلايبأل/يزحبلاومامتيبأنيبةنزاوملاباتك

ص8١٠.م1917هها7807(حيبصىلعدمحمةعبطمو

ه"١11ت.رشبنبنسحلامساقلاوبأ.يدمآلا.”7
قلعوهلوصأققح؛يدمآلارشبنبنسحلامساقلايبأل/يرتحبلاومامتيبأرعشنيبةنزاوملا

نيدلاييحمدمحمهيشاوح جا.[م1564فاككفكز«ةيملعلاةبتكم:توريب.ديمحلادبع

فشكمريغ
ه١ت,رشبنبنسحلامساقلاوبأ,.يدمآلا١17".

رشبنبنسحلامساقلايبأل/يزحبلاومامتيبأرعشنيبةنزاوملا -.رفصدمحأقيقحت؛يدمآلا

١8(؛برعلارئاخذ).صالاله.م987١ه١٠.7«فراعملاراد:ةرهاقلا.عط

فشكمريغ
ه١ت,رشبنبنسحلامساقلاوبأ,يدمآلا.8
هللادبعقيقحت؛يدمآلارشبنبنسحلامساقلايبأل/يرتحبلاومامتيبأرعشنيبةنزاوملا

جاكم1940هاك«يحناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.براحمدمحم

ه0490-108,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا.9
ةغللاعمجم:قشمد.زشألاحلاصقيقحت؛يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحم/باتكلاباتعأ

ص015.م١195ءهها٠748١«ةيبرعلا

فشكم

-ا/85-



نبدمحمنابألانبا٠" ه030101,يعاضقلاهللادبع
«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط.يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحمل/مداقلاةفحت

صكو4تءاها10151

ه090-101,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا١.
يبأدييقتورايتخا؛يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحمل/مداقلاةفحتباتكنمبضتتقملا

نبميهاربإقاحسإ ميهاربإقيقحت؛يقيفلبلاميهاربإ باتكلاراد:ةرهاقلا.7ط.يرايبألا

صا6ا/.م1985هها1.5١«يمالسإلا

فشكم

دمحأنبدمحم,يهيشبألا.. هل.0؟1/4٠,يرصملا
هعجارم؛يهيشبألايرصملادمحأنب,دمحم/فرظتسمنفلكيففرطتسملافامفرطأ

صا"44-.م1591ءها7١141١«ينانيللاركفلاراد:توريب.١ط-.ناضمرميهاربإ

فشكمريغ
هل10٠.ييرصملادمحأنبدمحم.يهيشبألا0

ميهاربإنبدمحمأ.قاروألاتارقليث:يرمحلايلعنبركبيبأةححنبال|

جمافج7.م1507ه١«يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا-.ةريخألاط.بدحألا

هل7/5-٠0.0,يرصملادمحأنبدمحم.يهيشبألا15
هلباقوهققح؛يهيشبألايرصملادمحأنبدمحمفيلأت/هيأزجبفرطتسمنفلكففرطتسملا

جا'-.م١154؛ها١4٠.١«ملقلاراد:توريب.عابطلاسينأهللادبعهلمدقوخسنةدعىلع

جمايف

-ا/85-



ه0ت,يفوكلادمحمنبدمحأنبدمحم,يدروييألا.0

-.8ط-.دعسألارمعقيقحت؛يدرويبلايفوكلادمحمنبدمحأنبدمحم/يدرويبألاناويد

١914-«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد ه85*١اهه - تاعوبطم).جا.م905١١894

(ةيبرعلاةغللاعمجم

فشكم

نبا17 نبكرابملانيدلادجمريثألا ه0150.دمحم
نبكرابملانيدلادحبفيلأت/تاوذلاوءاوذألاوتانبلاونينبلاوتاهمألاوءابآلايفعصرملا

م١197هه١79١.فاقوألاناويدةسائر:دادغب.يئارماسلاميهاربإقيقحت؛ريثألانبدمحم

(سداسلاباتكلا؛يمالسإلاثازنلاءايحإ).س١

فشكم

نبا.'"17 ه70"-012.دمحمنبكراسبملانيدلادجمنيثألا
دومحمقيقحت؛ريثألانبدمحمنبكرابملانيدلادحمفيلأت/بئارغلالاوطحرشيفبلاطلالانم

ءه407١؛يمالسإلاثازتلاءايحإويسملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.يحانطلا

(84يمالسإلاثارتلانم).صالا825٠١.م548

فشكمريغ
نبكرابملانيدلادجمريثألانبا. ه055-701.دمحم
:ةرهاقلا.ريثألانبدمحمنبكرابملانيدلادحمبفيلأت/بئارغلالاوطحرشفبلاطلالانم

ص/١15-.م1987هها١4٠54«يندملاةعبطم

فشكم

نبهللارصن.يرزجلاريثألانبا.8 ه"0018777.دمحم

؛يرزحلاريثألانبدمحمنبهللارصنفيلأت/روثنملاومالكلانمموظنملاةعانصيفريبكلاعماجلا
ها«يقارعلايملعلاعمجملا:دادغب.ديعسليمج؛داوجىفطصمهيلعقيلعتوهقيقحتبماق

صو5ءصا7ا4م5

فشكم

ام



ه00-577/.دمحمنبهللارصن,يرزجلاريثألانبا٠.
فرئاسلالثملا دمحأقيقحت؛يرزجلاريثألانبدمحمنباهللارصنفيلأت/رعاشلاوبتاكلابدأ

.؟ط.هنابطيودب«يقثوحلا جاكم1969-1957هها١141-172/9ةضهنلاراد:ةرهاقلا

.ه00-177/.دمحمنبهللارصن,يرزجلاريثألانبا١.
دمحأقيقحت؛يررحلاريثألانبدمحمنباهللارصنفيلأت/رعاشلاوبتاكلابدأيفرئاسلالثملا

-”ط.ةنابطيودب«ينوحلا راد:ضايرلا جال.م14ه40١«يعافرلا
فشكم

نبهللارصن,يرزجلاريثألانبا.7 ه0017.دمحم
قيقحت؛يرزجلاريثألانبدمحمنبهللارصنفيلأت/رعاشلاوبتاكلابدأيفرئاسلالثملا
نيدلايبحمدمحم جادم1990ه١«ةيرصعلاةبتكملا:اديص.ديمحلادبع

ه"00117+.دمحمنبهللارصن.يرزجلاريثألانبا5
قيقحتوةسارد؛يرزجلاريثألانبدمحمنبهللارصنفيلأت/اشنإلاةقيدحلاشنملاحاتفملاباتك

.م٠199.ه١14١١«ةعماجلابابشةسسؤم:ةيردنكسإلا.١ط.خيشلانسحدحاولادبع

ص٠٠٠

فشكر

نبهللارصن,يرزجلاريثألانبا._ ه"00-177/.دمحم
يملعلاعمجملا:دادغب.يرزجلاريثألانبدمحمنبهللارصنل/موظنملالحيفموقرملايشولا

.م1549ءها409١«يقارعلا ٠صا707
فشكم

ها77ت,دمحأنبليعامسإنبدمحأ,يبلحلاريثألانبا.0
زنكصيخلتزنكلارهوج ريثألانبدمحأنبليعامسإنبدمحأل/ةعاربلايوذتاودأيفةعاربلا

ص798م1917ه١1١4«فراعملاةأشنم:ةيردنكسإلا.مالسلولغزدمحمقيقحت؛يبلحلا

فشكم

-ا/84-



ه:!١وحنت.ليعامسإنبميهاربإ.يبادجألانبا.7

هققح؛يبادجألانبليعامسإنبميهاربإل/ةيبرعلاةغللايفظفلتملاةياغوظفحتملاةيافكباتك

«ةماعلاةيفاقثلانوؤشلاراد:دادغب.7ط-.يلالهلاقازرلادبعهيلإشماوهفاضأوهقسنو

صا55.م1945ه14.1١/«ةيبرعقافآ

فشكم

نبليعامسإ.رمحألانبا1 هل.770/١.فسوي
مظنيفنامجلادئاوفريثن دمحمهلمدقوهققح؛فسوينبليعامسإرمحألانبال/نامزلالوحف

صا0٠48-م1985ه149171؛بتكلاملاع:توريب.١ط.ةيادلاناوضر

فشكمريغ
ه0١٠ت.يراصنألادمحمنبهللادبع,صوحألا.

ناميلسلداعهققحوهعمج؛يراصنألادمحمنبهللادبعصوحألل/يراصنألاصرحألارعش
ص411.م١197اه٠79١,يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا.ةحقنموةديزم؛؟ط.لامج

فشكوم

ه19١3,يبلغتلاثوغنبثايغ.لطخألا"65
سابعلانبدمحمهللادبعيبأةياور؛يبلغتلاثوغنبثايغلطخألل/لطخألارعش نعيديزيلا

-.7ط.ةوابقنيدلارخفقيقحت؛بيبحنبدمحمرفعجيبأنعهتياور؛يركسلاديعسيبأ

جا.م1994هه149١«ةديدجلاقافآلاراد:توريب
فشكم

ت1١0ه .ةدعسمنبديعس.طسوألاشفخألا ”,٠
باتك دمحمدمحأهيلعقلعوهققحوهلمدق؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسل/ضورعلا

ص191.م980١ءها4.08١«ةيلصيفلاةبتكملا:ةكم.هللادبعميادلادبع

فشكمريغ
نبديعس.طسوألاشفخألا ه0١1ت,ةدعسم

ةفاقثلاةرازو:قشمد-.نسحةزعقيقحت؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسل/يفاوقلاباتك

صا١ا/8-.م1917.ءه٠79١«يموقلاداشرإلاوةحايسلاو

فشكم

-م6ه-



نبديعس.طسوألاشفخألا." ه0١1ت,ةدعسم
راد:توريب.خافنلابتاردمحأقيقحت؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسل/يفاوقلاباتك

صال١1-.م1974هها1914«ملقلا

فشكم

نبديعس.طسوألاشفخألا”7 ه0١1ت,ةدعسم
دمحأديسلاهليلحتوهضرعوهعمجيىنع؛طسوألاشفخألاةدعسمنبديعسل/ثنؤملاوركذملا

صا1١ا-.م٠99١ءهها١4١١«ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.دمحم
فشكم

ت1١0ه نبيلع,ريغصلاشفخألا ,لضفلا .٠
/نيرايتخالا ,«ه184١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.لضفلانبيلعريغصلاشفخألافيلأت
صالو7.ما

فشكم

نبيلعنسحلاوبأ,يلبرإلا.-0 ه50١-17١".نامثع
جارفنسحملادبعةساردوقيقحت؛يلبرألانامثعنبيلعنسحلايبأل/يفاوقلاباتك
صام.م991١ءه١١4ا/«عيزرتلاورشنللةيبرعلاةكرشلا:ةرهاقلا.١ط.يناطحقلا

/ثحبلاةنيع فشكم
نبيلعنيدلاءاهب,يلبرإلا."1 ه197ت.ىسيع

يدومحيرونقيقحت؛يلبرإلاىسيعنبيلعنيدلاءاهببحاصلافيلأت/ةيرحفلاةركذتلا
صدههم.م984١ءه١4٠4«يقارعلايملعلاعمجلا:دادغب-.نماضلاحلاصمتاح«يسيقلا

فشكم

نبيلعنيدلاءالع.يلبرإلا."7 هفا/١4ت.دمحم
حيحصت؛يلبرإلادمحمنبيلعنيدلاءالعفيلأت/برعلامالكةفرعميفبدألارهاوج
صا7114-.م1817ه17914١«لينلايداو:ةرهاقلا-.لئانيلع

ه5417ت,ينغلادبعنبدمحم,يليبدرألا8
ئسحهققح؛يليبدرألايغلادبعنبدمحم/يرشخزلاةمالعللوحنلايفجذومنألاحرش
صال.١م99١1.ه١«بادآلاةبتكم:ةرهاقلا.فسويليلجلادبع

-ا/85-



ه4قت.دمحأنبدمحمرهطملاوبأ,يدزألا.4
«ىنثملاةبتكم:دادغب-.يدزألادمحأنبدمحمرهطملايبأفيلأت/يدادغبلامساقلاىبأةياكح

صا1411-م515١ها5

فشكمريغ
181-05١0ه ,ركبيبأنبدمحمنبدلاخ.يرهزألا ,”٠

حرش ركبيبأنبادمحمنبدلاخفيلأت/ةيبرعلاملعفةيرهزألا سمهتاريرقت؛يرهزألا
ءهها194؛يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا.؟ط.يعفاشلايبابنألادمحمنبدمحمنيدلا

صا15-6

/17-5١0ه .ركبيبأنبدمحمنبدلاخ,يرهزألا ,”١
/بارعإلادعاوقىلإبالطلالصوم قيقحت؛يرهزألاركبيبأنبدمحمنبدلاخفيلأت

صا.م989١ءه409١«انيسنباةبتكم:ةرهاقلا.ميلسميهاربإدمحم

فشكمريغ
ه17١1-00/,ركبيبأنبدمحمنبدلاخ,يرهزألا..

قلعوهققح؛يرهزألاركبيبأنبدمحمنبدلاخفيلأت/بارعإلادعاوقىلإبالطلالصوم
ص١٠٠.م1991ءها١14١1«ريشبلاراد:[ندرألا]نامع.١ط.دهاجمميركلادبعهيلع

فشكم

ه١7١77.دمحأنبدمحمروصنموبأ,يرهزألا,”
؛نوراهدمحممالسلادبعهلمدقوهققح؛يرهزألادمحأنبدمحمروصنميبأل/ةغللابيذهت

-١84؛«رشنلاوفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسوملا:ةرهاقلا.[خآو]راجنلايلعدمحمهعجار

جما.م19541960ه6

فشكم

نبدمحمروصنموبأ.يرهزألا5 ه١17-١14.دمحأ
راد:ةرهاقلا-.نيققحمانمةعامجقيقحت؛يرهزألادمحأنبدمحمروصنميبأل/ةغللابيذهت

جاال.م1954ه4«يبرعلاباتكلا

/ثحبلاةنيع فشكم

-ا/ما/-



ه١17-١18.دمحأنبدمحمروصنموبأ,يرهزألا0
قيقحتوةسارد؛يرهزألادمحأنبدمحمروصنميبأل/يعفاشلامامإلاظافلأبيرغيفرهازلا

ص41.م198١ه419١«ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب.١ط.يتانشبيعوطمعنملادبع

ه١17-7١18.دمحأنبدمحمروصنموبأ,يرهزألا."117

دمحأنبدمحمروصنميبأل/تاءارقلالذع[ىمسملا]اهيفنييوحنلاللعوتاءارقلا
«ةولحلا.إ!.نرشن:ضايرلا.١ط.ةولحلاميهاربإتنبلاونقيقحتوةسارد؛يرهزألا

(ص975)ج7م1141ه7

ه101ت,يميمتلافسوينبدمحم,ينوكارتشإلانبا."17
؛ينوكارتشالانبيميمتلافسوينبدمحمفيلأت/برعلاةغلبيرغيفلسلسملاباتك

ميلقإلا.يطسبلايقوسدلاميهاربإهعجارو«داوجلادبعدمحمهيلعقلعوهققحوهلمدق

-.م951١ءها1١ا/ا/«ةفاقثللةماعلاةرادإلاءيموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:رصمميبونجلا

(انئارت).ص5

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدمحمنبدمحأ,ينومشألا. يفأيحناك,ميركلادبع رشعيداحلانرقلا
يرجهلا

دصقملاهعم.ينومثألاميركلادبعنبدمحأنبدمحأل/ادتبالاوفقولانايبيفىدهملارانم

ىفطصم:ةرهاقلا.يراصنألاايركزىبحييبأل/ءادتبالاوفقولافدشرملافامصيخلتل

صاللل١.م1955هاا«يبلحلايبابلا

نبدمحمنبدمحأ.ينومشألا.9 يفًايحناك,ميركلادبع رشعيداحلانرقلا
يرجهلا

:ةرهاقلا.؟ط-.ينومشألاميركلادبعنبدمحأنبدمحأل/ادتبالاوفقولانايبفىدحملارانم

ص444-.م1917ها157«يبلحلايبابلاىفطصم

-ا/م8-



178-5٠١ه نبدمحمنبيلع.ينومشألا ,ىسيع ”,.٠
حرش جهنم[ىمسملا]كلامنباةيفلأىلعينومشألا باتكهعم.كلامنباةيفلأىلإكلاسملا

ىسيعنبدمحمنبيلعحرش/كلاسلاجهنمقيقحتلكلاسملاحضاو دمحمقيقحت؛ينومشألا
جا-.[م1970ءه790١](ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.”ط.ديمحلادبعنيدلايبحم

فشكمريغ
+11-1٠١ه ,.ىسيعنبدمحمنبيلع,ينومشألا ,”١

نباةيفلأىلإكلاسلاجهانم[ىمسملا]كلامنباةيفلألينومشألاحرش نبيلعحرش/كلام

هسراهفعضووةاحنلابفرعوهءارآقثووهدهاوشحرشوهققح؛ينومشألاىسيعنبدمحم

دمحمديسلاديمحلادبع ج4.[م197١ه١54١]؛ثاردللةيرهزألاةبتكملا:ةرهاقلا.ديمحلادبع

فشكم

ه177١1-7.بيرقنبكلملادبع.يعمصألا."5
ءه4101١«دعسأةعبطم:دادغب.ميعنلاميلسقيقحت؛يعمصألابيرقنبكلملادبعل/قاقتشالا

ص4111

فشكم

ه177١1-71.بيرقنبكلملادبع.يعمصألا.""
ناضمرهسراهفعنصوهلمدقوهققح؛يعمصألابيرقنبكلملادبعل/ءامسألاقاقتشا
.صا١08م٠118اها1٠٠:يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.يداهلانيدلاحالص«باوتلادبع

(؟؛يوغللاثارلاعئاور)
فشكم

ه1177١1-5,بيرقنبكلملادبع.يعمصألا.,4
دمحممالسلادبعءركاشدمحمدمحأقيقحت؛يعمصألابيرقنبكلملادبعل/تايعمصألا

صالالا.م1966اها70/0.فراعملاراد:ةرهاقلا.نوراه

فشكم

هل"١",ثراحلانبنمحرلادبع.نادمهىشعأ.0
ىسيعنسحقيقحت؛ثراحلانبنمحرلادبعنادمهىشعأل/هراتبعأونادمهىشعأناويد

صال141.م1941ءها407١,مولعلاراد:ضايرلا.١ط.نيسايوبأ

فشكم

9/84



ه5-١٠4716.ناميلسنبفسوي.يرمتنشلاملعألا,7
ناميلسنبفسويفيلأت/برعلاتازاحبملعيفبدألارهوجندعمنمبهذلانيعليصحت

هللاجرفرشن:قالوب-.ىفطصمدومحمحيحصت؛يرمتنشلاملعألا ةعبطملا«يناريإلايناشيك

جا-.م1844ها151/؛ةيريمألاىربكلا

نبميهاربإ,يليلفألانبا. ه017152٠,يسلدنألادمحم
دمحمنبميهاربإيليلفألانبال/يبنتملارعشحرش ىفطصمقيقحتوةسارد؛يسلدنألا

جم١يفجا"-.م1997ءه41١؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ذط.نايلع

فشكمريغ

هلا017,ديعسيبأنبنمحرلادبع.يرابنألانبا.
تجهبدمحمهقيقحتبىنع؛يرابنألانبديعسيبأنبنمحرلادبعل/ةيبرعلارارسأباتك

ص495.م1915هه95١«يبرعلايملعلاعمجملا:قشمد.راطيبلا

ه١١07170,ديعسيبأنبنمحرلادبع,يرابنألانبا.9
لضفلاوبأدمحمقيقحت؛يرابنألانباديعسيبأنبنمحرلادبعفيلأت/دادضألاباتك

ص011م941١ها+01«ةيرصعلاةبتكملا:توريب.ميهاربإ

/ثحبلاةنيع فشكم

هلا017,ديعسيبأنبنمحرلادبع,يرابنألانبا٠”

يبأنبنمحرلادبعل/نييفوكلاونييرصبلا:نييوحنلانيبفالتمالالئاسميففاصنالا
نباديعس نيدلايحمدمحمقيقحت/فاصنإلانمفاصتتالاباتكهعم.يرابنألا

ص455.م1987هها1.07«ليجلاراد:توريب.ديمحلادبع

فشكم

ه017011,ديعسيبأنبنمحرلادبع,يرابنألانبا١"
قيقحت؛يرابنألانبديعسيبأنبانمحرلادبعل/ءاظلاوداضلانيبقرفلايفءالضفلاةنيز

صا1594-م1971هها)7901«ةنامألاراد:توريب.باوتلادبعناضمر
فشكم

-ا/ة4.-



هاا//017,ديعسيبأنبنمحرلادبع,يرابنألانبا"7
؛يرابنألانبديعسيبأنبنمرلادبعحرش/هنعهللايضرريهزنببعكلةدربلاةديصق

ص14١.م٠198.ها6٠6.٠14١(ةماهت:ةدج.١طٍ.ئيزنسحدومحمقيقحن

ه017-0117.ديعسيبأنبنمحرلادبع.يرابنألانبا"7
-.يئارماسلاميهاربإقيقحت؛يرابنألاديعسيبأنبنمرلادبعل/ءابدألاتاقبطيفءابلألاةهزن
ضصالالا.م1917:ه9«سلدنألاةبتكم:دادغب.؟ط

فشكم

ه071-178دمحمنبمساقلانبدمحم,يرابنألانبا.,5
متاحقيقحت؛يرابنألانبدمحمنبامساقلانبدمحمفيلأت/سانلاتاملكيناعمْنرهازلا

ج7م1914ءه599١«ديشرلاراد:دادغب.راجنلايودبلانيدلازعهبىنتعا؛نماضلاحلاص
فشكم

ه1717-101.يبانعلادمحمنبدمحأ.يسلدنألا.0
نسحتبةاحبةساردوقيقحت؛يسلدنألايبانعلادمحمنبدمحأفيلأت/يتاوقلاةفرعمم.يناولا

.م1991ءه١15١4«يملعلاسلجملا؛ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا-.يلون

١5(؛ةيعماجلالئاسرلاةلسلس).س8

/ثحبلاةنيع فشكم

نبسوأنبديعس.يراصنألا.,11 ه119١1-0,تباث
يروخلاديعسهححصملهيلعقيلاعتعم؛يراصنألاتباثنبسوأنبديعسل/ةغللايفرداونلا

يقاوقلاسراهفويدنفأفطاعةخخسنتادايزبصاخقحلمعم؛؟ط.ينانبللاينوترشلا

صال014-.م1971ءها41١؛يبرعلاباتكلاراد:توريب.ءارعشلاوةغللاو

فشكم

نبسوأنبديعس.يراصنألا.؟7 ه119١1-0,تباث
رداقلادبعدمحمةساردوقيقحت؛يراصنألاتباثنبسوأنبديعسل/ةغللايفرداونلاباتك

صال19-.م١198ءها١4٠١١؛«قورشلاراد:توريب.ا١ط-.دمحأ
21

-او



ه"1717ت.رمعنبهللادبع,يراصنألا,.

-.يراصنألارمعنبهللادبعل/ىلعنبانيسحلاءاثرىفىدزالاديردنباةروصقمسيمخت

ص584-.م1911ها19/8١«يرصملاباتكلاراد«ينانبللاباتكلاراد:ةرهاقلا؛توريب

فشكمريغ
ه١١٠٠ت,رمعنبدواد.يكاطنألا."9
/قاشعلارابحأيفقاوسألانييزت راد:توريب.١ط.يكاطنألارمعنبدوادفيلأت

جمايفج7.م945١ه4.1١/«لالفلاةبتكمو

هئ79ت.دمحأنبرهاط,ذاشبابنبا
:تيوكلا.١ط.ميركلادبعدلاخقيقحت؛ذاشبابنبدمحأنبرهاطل/ةبسحملاةمدقملاحرش

جا.ماوالال1915هلكوالكلوتبن.د

/ثحبلاةنيع فشكم

٠ ه001ت,نيسحلانبيلعنسحلاوبأ,يلوقابلا ١

دمحمنبميهاربإةساردوقيقحت؛يلوقابلانيسحلانبيلعنسحلايبأل/وحنلايفعمللاحرش

جا.م1990 ١ه 41١١ «ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.ةابعوبأ

فشكم

نبنمحرلادبع,يمرضحلاريثكاب." ه١٠١٠ت.دمحأ
دمحأنبنمحرلادبعفيلأت/بيعملاونسحلانمبيطلايبأرعشيفامىلعبيدألاهيبنت

ص١41.م1917ه79١م,مالعألاةرازو:دادغب.يمرضحلاريثكاب

فشكم

ه57٠7.ىيحينبديبعنبديلولا,يرتحبلا.""4"
/ةسامحلا ىبحينبديبعنبديلولافيلأت دمحمنبدمحأسابعلايبأةياور؛يرتحبلا فورعملا

-.يعوسيلاوخيشسيولبألاهسراهفنيودتوهطبضبىنتعاوهلقن؛لوحألادلاخيبأنباب

صا70/4-.م195737ها181/«يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط
فشكم

-ا/849-



ه7-1١1815,ىيحينبديبعنبديلولا.يرتحبلا5

ءرداصراد:توريب.يناتسبمركأقيقحت؛يرتحبلاىيحينبديبعنبديلولل/يرتحبلاناويد
جادم1957ه7

فشكمريغ
ه18537١6,.ىيحينبديبعنبديلولا.يرتحبلا0

ءزابلاراد:ةكم؛توريبراد:توريب-.يرتحبلاىيحينبديبعنبديلولل/يرنحبلاناويد

جام1948.ه0

ها:7٠١7.ىيحينبديبعنبديلولا,يرتحبلا61

نبديبعنبديلولل/يزحبلاديبعنبديلولاةدابعيبأرعشىلعمالكلايف:ديلولاثبع ىبحي
«ةلودلا.ع.نرشن:ةرهاقلا.ةلودلايلعايدانقيقحت؛يرعملاءالعلايبأءالمإ؛يزحبلا

صالب.ما914ه4

فشكم

هن١7-4549,يريمحلارمعنبدمحم,قرحب."87

نبدمحمقرحبل/ريبكلاحرشلابروهشملا«لاعفألاةيمالحرشبلاكشإلالحولافقألاحتف
-.م1997ه١4١4«تيوكلاةعماج:تيوكلا.ساحنلاىفطصمقيقحت؛يريمحلارمع

صا

فشكم

ه"٠10.دمحأيبأنببيطلاوبأ,يجونقلايراخبلا.
قيقحت؛يجونقلايراخخبلادمحأيبأنبابيطلايبأفيلأت/قاقتشالاملعنمقافخلاملعلا

صا/٠1.م1986ه١1.٠«رئاصبلاراد:قشمد.١ط.يبتكمدمحمريذن
فشكم

هدوحنت,نافهنبردبتنبقئرخلاسبتنب.9
نبورمعيبأةياور؛نافهنبردبتنبقنرخل/دبعلانبةفرطتأردبتنبقنرخلاناويد
صقا#.م1146ءه1515١ءرداصراد:توريب.دمصلاحضاوقيقحت؛هريغوءالع

فشكم

-ا/4-



نبدمحأ,يناذمهلانامزلاعيدب0٠. ه1701198,نيسحلا
-.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمحيحصت؛يناذمهلانيسحلانبدمحأنامزلاعيدبل/تاماقملا

ص140.م977١ءها477١«(ةيرهزألاةبتكملا:ةرهاقلا

ه70-198+.نيسحلانبدمحأ.يناذمهلانامزلاعيدب١.
-.دعسقورافاهحرشواهقسنواهلمدق؛يناذمهلانيسحلانبدمحأنامزلاعيدبل/تاماقملا

ص18٠-.م987١ءهها1.5«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.١ط

ه/١٠؟ت,يلعنبدمحأنبميحرلادبع,يعربلا7
:ةرهاقلا-.يعربلايلعنبدمحأنباميحرلادبعل/ةيوبنلاوةينابرلاحيادملايفيعربلاناويد

ص١١1.م1974ه44١,ةيرهزألاةعبطملا

فشكمريغ
ه2990/7,شحولايبأنبهللادبع,يربنبا.07

قيقحت؛يربنبشحولايبأنبهللادبعفيلأت/حاحصلايفعقوامعحاضيإلاوهيبنتلاباتك
دمحممالسلادبعءفصانىدجنلايلعةعجارم؛ىواحطلاميلعلادبعءيزاجحىفطصم

.١ط.نوراه -1١98١ءها4.275-1١14.0١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا:ةرهاقلا

جاك.م4

فشكمريغ
ه057ت,ينيرتنشلاماسبنبيلع,ماسبنبا.5
لهأنساحميفةريخذلا راد:توريب-.سابعناسحإقيقحت؛يرتنشلاماسبنبيلعل/ةريزجلا

جم-م979١ها599١«ةفاقثلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه301717,نمهبنبذاعموبأ,دربنبراشب.

نبرهاطلادمحمهيلعقلعوهعمج؛نمهبنبدربنبراشبذاعميبأل/دربنبراشبناويد

ج4-.م915١ءه1795١«عيزوتللةيسنوتلاةكرشلا:سنوت.روبشاع

-ا/984-



نبجرفلايبأنبيلع.يرصبلا,”05 ه109وحنت.نسحلا
-.دمحأنيدلاراتخمقيقحت؛يرصبلانسحلانبجرفلايبأنبيلعل/ةيرصبلاةسامحلاباتك

جا-.م954١ه464١«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنلا]نكدلادابارديح

/ثحبلاةنيع فشكم

ه10ةوحنت,نسحلانبجرفلايبأنبيلع.يرصبلا"07
ملاع:توريب.يرصبلانسحلانبجرفلايبأنبيلعل/ةيرصبلاةسامحلاباتك ؛بتكلا

جا.عمها59-]

فشكم

ه10ةوحنت,نسحلانبجرفلايبأنبيلع.يرصبلا0
لداعةساردوقيقحت؛يرصبلانسحلانباجرفلايبأنبيلعفيلأت/ةيرصبلاةسامحلاباتك

جام1995اها9«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.لامجناميلس

ه208ت.نسحلانبراثخملا,نالطبنبا._4

نبراتحملانالطبنبال/نيفلؤملامجارتوناوضرنبالويدادغبلانالطبنباللئاسرسمخ
ةعماجلا:ةرهاقلا.فوهريامسكامءتحشفسويقيقحت؛رفعحنبيلعناوضرنبا«نسحلا

صا2941.م1980هاا«بادآلاةيلك«ةيرصملا

فشكم

017١ه 555 .دمحمنبهللادبع,يسوميلطبلا .""1٠١

ءاقسلاىفطصمقيقحت؛يسوميلطبلادمحمنبهللادبعل/باتكلابدأحرشيفباضتقالا

صاالا/.م1917ءه)1917«ليجلاراد:توريب.ديحملادبعدماح

فشكمريغ
ه5:5١07,.دمحمنبهللادبع,.يسوميلطبلا«”"

دماحءاقسلاىفطصمقيقحت؛يسوميلطبلادمحمنبهللادبعل/باتكلابدأحرشيفباضتقالا

م0-19811985ها1273١١-4-0«باتكللةماعلاةيرصملاةئيطلا:ةرهاقلا.ديجادبع

جم"يفج"

-ا/و6-



ه555١07.دمحمنبهللادبع.يسوميلطبلا"7

؛ديحمادبعدماحقيقحت؛يسوميلطبلادمحمنبهللادبعل/راصبتسالانعلدعنممراصتاالا

ءها١"ا/ه«ميدقلاثاّرلارشنةرادإ«ةفاقثللةماعلاةرادإلا:ةرهاقلا.يرايبألاميهاربإةعجارم

صالالال.ما

فشكم

نبهللادبع.يسوميلطبلا.؟7 ه555١07.دمحم
ديعسقيقحت؛يسوميلطبلادمحمنبهللادبعل/لمحلاباتكنمللخلاحالصإيفللحلا

)-.ص١47.م0٠1948ه1146١«مالعألاوةفاقثلاةرازو:دادغب.يدوعسمميركلادبع

بتكةلسلس (9414؟ثارتلا

فشكمريغ
ه555١07.دمحمنبهللادبع,.يسوميلطبلا.

:ةرهاقلا-.مالسإىفطصمقيقحت؛يسوميلطبلادمحمنبهللادبعل/لمحلاتايبأحرشيفللحلا
ص199.م915١ءها58414١«ىنثملاةبتكم

فشكمريغ
ه555١07.دمحمنبهللادبع,يسوميلطبلا0
دمحمنبهللادبعل/داصلاونيسلاولاذلاوداضلاوءاظلاةسمخلافورحلانيبقرفلاركذ

ءه404١؛ثارتللنومأملاراد:قشمد.١ط.رصانلاهللادبعقيقحتوةسارد؛يسوميلطبلا

صال417-.م5

فشكم

571". ه555١07,.دمحمنبهللادبع.يسوميلطبلا
ةرازو:دادغب-.نيوزيلعقيقحت؛يسوميلطبلادمحمنبهللادبعل/ةسمخلافورحلانيبقرفلا

ص115.م1484ءه504١«يمالسإلاثازلاءايحإ«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألا

فشكم

ه556١07.دمحمنبهللادبع.يسوميلطبلا"7
دمحمنبهللادبعل/ثلثملا يلعيدهمحالصقيقحت؛يسوميلطبلا ةرازو:دادغب.يسوطرفلا

)1١94-«مالعألاوةفاقثلا -١1.05ه جام19471١14.6١

/ثحبلاةنيع فشكم

ال45



هفا/.5-750,حتفلايبأنبدمحمنيدلاسمش.يلعبلا.

قيقحت؛يلعبلاحتفلايبأنبدمحمنيدلاسمشفيلأت/دحاولاىنعملاوذيوغللاانثارتنم

ءها45١«قئاثولاوثارتلاوتاطوطخملازكرم:تيوكلا.١ط.يتوعلاميركلادبعةساردو

١5(؛قيقحتلامسق«قئاثولاوثاّرلاوتاطوطخملازكرم).ص04٠.م٠٠

فشكمريغ
هلا1٠١١-١47رمعنبرداقلادبع,يدادغبلا.49

دومحمقيقحت؛يدادغبلارمعنبرداقلادبعفيلأت/ةيفاكلاحرشيفيضرلاثيداحأجيرخت

تاساردلا).صالا07.م1996ءهه١4١5«يلودلاةيقرشلاةقطنملايدان:مامدلا.لاجف

١4(؛ةيوبنلاثيداحأللةيوحنلا

/ثحبلاةنيع فشكم

3١١-47.اىه رمعنبرداقلادبع.يدادغبلا "٠٠

رمعنبرداقلادبعفيلأت/[ةيفاكلاحرشدهاوشىلع]:برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازح

حرشيفةيوحنلادصاقملاباتكهشماهب.يدادغبلا دئارفبيرزملا«ةيفلألاحورشدهاوش

ءرداصراد:توريب.١ط.دومحمينيعلاماماللىربكلادهاوشلاحرشبروهشملادوقعلا

جافماوؤ54هام/

٠١٠١-؟١47اه رمعنبرداقلادبع.يدادخبلا ”"١

مالسلادبعقيقحت؛يدادغبلارمعنبارداقلادبع/برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازح

-.ج4-.م19105:هه795١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.5ط.نوراهدمحم

(انئارت)

فشكم

هفا١٠١٠47١رمعنيرداقلادبع.يدادغبلا.""7"

قيقحت؛يدادغبلارمعنبرداقلادبعفيلأت/برعلاناسلبابلبلوبدألاةنازمخ
دمحممالسلادبع جا7-م1985ه14051«يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نوراه

/ثحبلاةنيع فشكم

-ا/و07



نبةملسنبلضفملا.يدادخبلا.""7" ه١19وحنت,.مصاع

يلعدمحمةعجارم؛يواحطلاميلعلادبعقيقحت؛يدادغبلامصاعنبةملسنبلضفملل/رحافلا

(انثترت).ص“*91-.م1951ءه٠8١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.١ط.راجنلا

فشكمريغ
نببويأ,ءاقبلاوبأ.7 ها٠١40ت,يوفكلاىسوم

/تايلكلا نببويأءاقبلايبأل ءها555١«ةيريمألاةعبطملا:ةرهاقلا.يوفكلاىسوم

صقالا.مام

ها50١٠ت.يوفكلاىسومنببويأ,ءاقبلاوبأ6
يفمجعم:تايلكلا /ةيوغللاقورفلاوتاحلطصملا نببويأءاقبلايبأل هلباق؛يوفكلاىسوم

:ةرهاقلا.؟ط.يرصملادمحمءشيوردناندعهسراهفعضووعبطللهدعأوةيطخةخسنىلع

جه2م1991ءها141*«يمالسإلاباتكلاراد

فشكم

ليدنقدمحم,يلقبلا1
دادعإوفينصت/يدنشقلقلايلعنبادمحألاشنالاةعانصفىشعألاحبصباتكسراهف

«بتكلاملاع:ةرهاقلا.روشاعحاتفلادبعديعساهلمدقواهيلعفرشأ؛يلقبلاليدنقدمحم

صا74م1979:ه5

/ثحبلاةنيع لصفنمفاشك

ه1177-101,يدسألاريبزلاراكبنبا."337
ناويدةسائر:دادغب-.يناعلايكميماسقيقحت؛راكبنبريبزلافيلأت/تايقفوملارابعألا

صالا9.م1917هه597١,فاقوألا

فشكم

ه1177-1701,يدسألاريبزلاناكبنبا.
ةسائر:دادغب-.يناعلايكميماسقيقحت؛يدسألاراكبنبريبزلافيلأت/تايقفوملارابحألا

(7باتكلا؛يمالسإلاثارتلاءايحإ).صالا9.م15177ءه7917١.فاقوألاناويد

فشكم

-ا/9848-



ه177-107,يدسألاريبزلاراكبنبا.

:ةرهاقلا.ركاشدمحمدومحمهققح؛يدسألاراكبنبريبزلل/اهرابخأوشيرقبسنةرهمج
صالالا.م١195ه١.ةبورعلارادةبتكمعيزوت

ه04-١107,يدزألادمحمنبريهزريهزءاهبلا٠

:[ايناملا]جدربمك.رملبيرنهدراودإقيقحت؛يدزألادمحمنبريهزءاهبلل/ريهزءاهبلاناويد
صا.م1410ءها5١؟95«ةيناطلسلاةسردملاةقفنىلع

ه041-1701,يدزألادمحمنبريهزيهزءاهبلا1
/ريهزءاهبلاناويد ءها١1١1١ءةينميملاةعبطملا:ةرهاقلا.يدزألادمحمنبريهزءاهبلل

ص156-.م87

ه04-١1057,يدزألادمحمنبريهزيهزءاهبلا7
-.م19514ءها17417ءرداصراد:توريب.يدزألادمحمنبريهزءاهبلل/ريهزءاهبلاناويد

ص414

ها15977١1دمحمنبدمحمنبنسح,ينيروبلا."87
ةيليسرم.حادحدلاديشرةيانع؛نيروبلادمحمنبدمحمنبنسحلل/ضراقلانباناويدحرش

ص2008.م1867ها١11«يبتكليمالاشر:[ايلاطيإ]

ه704-197.يجاهنصلاديعسنبدمحم,يريصوبلا
-.7ط-.يناليكلاديسدمحمقيقحت؛يريصوبلايجاهنصلاديعسنبدمحم/يريصوبلاناويد

صا047.م1919ءها891١,هدالوأويبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا

0/919



شهاا1-١٠١١١41دمحمنبرفعج.فاقسلايتيبلا0

:فئاطلا.١ط.فاّقسلادمحمنبارفعجييبلل/برعلاومجعلاراثآوبدألامساوم

جم١فجا.[م958١-ءها40١-],فراعملاةبتكم

فشكمريغ
ه379١14,يلعريبنبدمحمنيدلاييحم.يلكريبلا71

نبدمحمنيدلايبحمفيلأت/يلكريبلاناحتمالا[ىمسملا]بارعإلاملعيفبابلألابلحرش
صا١١.م1807هه١١ا/٠.«ةينامثعلاةلودلاةعبطم:[ايكرت]لوبناتسإ.يلكريبلايلعريب

ه3509١/1.يلعريبنبدمحمنيدلاييحم.يلكريبلا4

ناميلسفارشإ؛يلكريبلايلعريبنبدمحمنيدلاييحمفيلأت/فيرصتلافئدتبملاةيافك

صا0٠4م1894ء«ه111١«,ةرماعلاةعابطلاراد:[ايكرت]لوبناتسإ.هللادبعنبيرس

فشكمريغ
نبيلعنبدمحم,يذمرتلا4 ها١7وحنت.نسحلا

قيقحت؛يذمزتلانسحلانبيلعنبدمحم/بللاوداؤفلاوبلقلاوردصلانيبقرفلانايب
دمحأقيلعتو -م998١ه١54١15ءرشنللباتكلازكرم:ةرهاقلا.١ط.حياسلاميحرلادبع

ص١11

فشكم

هلا871١١,رمعنبدوعسمنيدلادعس,يناراتفنلا8

قيقحت؛ينازاتفتلارمعنبدوعسمنيدلادعسل/فرصلانفيفيزعلافيرصتلارصتخمحرش
صا.م194487ها404؛لسالسلاتاذ:تيوكلا.١ط.مركمملاسلاعلادبع

فشكم

فا/87١١,رمعنبدوعسمنيدلادعس.ينازانفنلا,

نبدوعسمنيدلادعسل/حاتفملاصيخلتىلعينازاتفتلانيدلادعسرصتخمصيخلتلاحورش

ج4.[م517١/-]ءةيملعلابتكلاراد:توريب.ييوزقلابيطخلانمرلادبعنبدمحم؛ينازاتفتلارمع



ه7771015,يلعنبنسحملايلعوبأ,يخونتلا١.
نيسحيلعقيقحت؛يخونتلايلعنبنسحملايلعيبأل/راصبألايلوأةركذتورابحألافئاطل

راد:ضايرلا.باوببلا ص١41.م193١ءها4١«بتكلاملاع

/ثحبلاةنيع فشكم
ه777185,يلعنبنسحملايلعوبأ,يخونتلا.47
-.يناتسبلافسويهققح؛يحونتلايلعنبنسحملايلعيبأل/داوحألاتالعفنمداجتسملا

ص171.م985١ها408«برعلاراد:ةرهاقلا.١ط
فشكر

ه7775,يلعنبنسحملايلعوبأ.يخونتلا"75
/ةركاذملارابحأوةرضاحملاراوشن يلعنبانسحملايلعيبأفيلأت دوبعقيقحت؛يخونتلا

ج8-.م1978.ه179/8١ءرداصراد:توريب.يحلاشلا

فشكم

هكدعبت.نسحملانبيقابلادبع.يخونتلا5
.؟ط.فوعءرلادبعينوعقيقحت؛يحونتلانسحملانبيقابلادبعفيلأت/يئاوقلاباتك

ص441-.م1518ه59/8١«فراعملاةرازو:ضايرلا

فشكم
هات.رمعنبدمحمنبدمحم.يخونتلا"0
ءه71١١«ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يخونتلارمعنبدمحمنبدمحم/بيرقلاىصقألا

صا02٠75م48

ه52777١,يرعملادمحمنبلضفملا,يخونتلا.1

؛يخونتلايرعملادمحمنبلضفملا/مهريغونييفوكلانييرصبلانمنييوحنلاءاملعلاخيرات

ءها١140١«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.ولحلادمحمحاتفلادبعقيقحت

١5(؛يملعلاسلجملا).ص740.م١

/ثحبلاةنيع فشكم

-موؤو-



ه١1010/١.دمحأنبفسوينبدمحأ,يشافيتلا7
نبدمحمهبذه؛يشافيتلادمحأنبفسوينبدمحأهفلأ/سمخلاساوحلاكرادمبسفنلارورس

نبمركملانيدلالالح ةيبرعلاةسسوؤملا:توريب.١ط..سابعناسحإهققح؛روظنم

ص147م٠198له١٠٠14١ءرشنلاوتاساردلل

/ثحبلاةئيع فشكم

ه70-١119,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا.8
يبحمدمحمقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنباكلملادبعل/هيلعاموهلاميبنتملابيطلاوبأ

صا414-.[م35١-]«نيسحلاةبتكم:ةرهاقلا.ديمحلادبعنيدلا

فشكمريغ
ه70-١٠119,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا.5
:ةرهاقلا-.ربنعقداصدمحمقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/تعمسامنسحأ

صا97١.م1985ءه477١«ةيروهمجلاةعبطم

70٠١-119ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا "٠

دمحميشاوحوجيرخت؛يبلاعثلاليعامسإنبادمحمنبكلملادبعفيلأت/زاجيإلاوزاجعإلا

ص١٠٠بم1997هها4١7«ءسئافنلاراد:توريب-.يجنوتلا

فشكم

70٠-119ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا ١

ركاشقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنباكلملادبعفيلأت/نسحلاحيبقتوحيبقلانيسحت

ءايحإ).ص01١.م١98١ه١14.1١«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغي.روشاعلا

(؟84يمالسإلاثارتلا

/ثحبلاةنيع فشكم
ه70-٠219,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع.يباعتلا,”"

/قيفلتللقيفوتلاباتك هيلعقلعوهققح؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل ميهاربإ

ص171.م198١ءهه١4٠4«ةيبرعلاةغللاعمجج:قشمد.حلاص

فشكم

سوا”



هغ70-١10,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع.يبلاعثلا."*

يبأدمحمقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/بوسنملاوفاضملايفبولقلارامث
(ها/؛برعلارئاخذ).صم57١-.[م9485١1ه١]5٠5.«فراعملاراد:ةرهاقلا.ميهاربإلضفلا

فشكم

ه50-١110,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع.يبلاعثلا5
-.نيمألانسحهلمدق؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعفيلأت/صاخلاصاخنباتك

صال1/4-.م1935ه185١«ةايحلاةبتكمراد:توريب

هئغ15-١0١.ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع.يبلاعثلا000

«يقزتلاةعبطم:قشمد.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/ةعاربلارسوةغالبلارحس

صا.م1995اها*6

ه70-١410,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا.1

راد:توريب-.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/برعلامالكيراحبيفبدألارس
صالا1/48-.[م1914-ءه15١-]«ةايحلاةبتكم

70١-410ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا "٠

قيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/باحصألاونالحخللعقواموباتعلاوىوكشلا

صا0107-.م1991ءها5417«رادلا:اطنط.١ط.ثازتللةباحصلارادبقيقحتلامسقةعجارمو

هغ70-٠190,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا
/سيلجلاةهزنوسيفنلادقعلابىمسيودئالقلاودئارفلا -.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل

صا//م1909ه71١/«ةيبرعلابتكلارادةعبطم:ةرهاقلا

اى##



ه70-١٠115,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا5

/ةيبرعلارسوةغللاهقف -.حادحدلاديشرةيانع؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل

صامل.م1855«ةيناطلسلاةعابطلاراد:[عاسنرف]سيراب

70٠-210ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا "٠

دمحمنبنيدلابحمحيحصت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/ةيبرعلارسوةغللاهقف

صا719-.م0٠11.ه110171«ةيبدألاةعبطملا:ةرهاقلا-.يلادلا

70٠-275:ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا "١

عضووهبتروهققح؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/ةيبرعلارسوةغللاهقف

ىفطصم:ةرهاقلا."ط.يبلشظيفحلادبع«يرايبألاميهاربإءاقسلاىفطصمهسراهف

(ص115)جم١يفجا".م917١اها«يبلحلايبابلا

فشكم/ثحبلاةنيع

هئ730-١790,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا,"

/هرشنحبقتسيوهركذنجهتسيامعتايانكلايفضيرعتلاوةيانكلا نبدمحمنبكلملادبعل

ص01م1177ءه1197«نايبلاراد:دادغب؛بعصرادةبتكم:توريب.يبلاعثلاليعامسإ

فشكمريغ
ه70-٠115,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا"5

يفضيرعتلاوةيانكلا /هرشنحبقتسيوهركذنجهتسيامعتايانكلا نبدمحمنبكلملادبعل
ءها411ءانيسنباةيتكم:ةرهاقلا.ميلسميهاربإدمحمهيلعقلعوهققح؛يبلاعثلاليعامسإ

صا١0م5

ه70-١٠119,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يباعثلا

ةشئاعقيقحتوحرشوةسارد؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/ضيرعتلاوةيانكلا

ص105,م199١ءها41١9«ءابقراد:ةرهاقلا.ديرفنيسح

فشكم

بموعد



ه70-١٠119,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا.0
:توريب-.١ط.دعسألارمعقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/فطللافئاطل

صا١91م١٠19اها١0.٠14١«ةريسملاراد

فشكم

ه:70-١٠10,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعثلا.7
.رداجلاهللادبعدومحمقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/فطللافئاطل

صا85٠.م1184ءها١5٠85«ةبورعلارادةبتكم:تيوكلا
فشكم

150١-190غه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا ."١

ةعبطم:ةرهاقلا.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/دادضألايففئارظلاوفئاطللا

صا8١15-.م1884هاا«قالوب

نبكلملادبع,يبلاعثلا..4 ه30-١٠175,ليعامسإنبدمحم
صدهم904١ه1171١«حاجنلاةعبطم:ةرهاقلا.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلللادبعل/جهبملا

ه70-١419.ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا.5
دحاولادبعيوبنلاقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبادمحمنبكلملادبعل/برطملاهنعباغنم

صال.م1984ءها1.5١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.نالعش

فشكم

70١-210ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا "٠
نيعملادبعقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/برطملاهنعباغنم

صا71.م1981ءها+017ءرشنلاوةمجرتلاوتاساردللسالطراد:قشمد-.يحولملا

فشكم

50١-410ه ,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا "١
/دقعلالحومظنلارشن ؛بعصراد:توريب.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل

صا1ا/..م1915هها1957«نايبلاراد:دادغب

-مو.8ه



ه70-١٠119,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا"11

«يبرعلادئارلاراد:توريب.يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/دقعلالحومظنلارشن

ص04.م1943اها.

ه70-١119,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا.”"1
ليعامسإدمحمةيانع؛يبلاعثلاليعامسإنبادمحمنبكلملادبعل/رصعلالهأنساحميفرهدلاةميتي

ج4.م976١ءهاه7«يواصلاةعبطم:ةرهاقلا.يواصلا

فشكمريغ
ه70-١1190,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع.يبلاعثلا"5

دمحمقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنباكلملادبعل/رصعلالهأنساحميفرهدلاةميتي
ج4.م1917ها195ءركفلاراد:توريب.؟ط-.ديمحلادبعنيدلاييحم

ه750-١419,ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع,يبلاعتلا.0
دمحمديفمقيقحت؛يبلاعثلاليعامسإنبدمحمنبكلملادبعل/رصعلالهأنساحميفرهدلاةميني

ج.م941١«ها105١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.ةحيمق

ه7-١٠191,ينابيشلاديزنبىيحينبدمحأ.بلعُت.'71

نيدلارخفقيقحت؛ينابيشلاديزنباىيحينبدمحأبلعثل/ىملسيبأنبريهزناويدحرش
صالهه.م1987ءها5.7«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.١ط.ةوابق

فشكم

ديزنبىيحينبدمحأ,بلعُت." ه37-١٠151,ينابيشلا
عضووهلمدق؛ينابيشلاديزنباىبحينبدمحأبلعث/ىملُسيبأنبريهزناويدحرش

,م1997ءها١41١1«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط-.ىتحلارصنانحهسراهفوهشماوه

.ص" (انوارعش)

فشكم

-موك



ه37-١٠131,ينابيشلاديزنبىيحينبدمحأ.بلعت.
ناضمرهيلعقلعوهلمدقوهققح؛ينابيشلاديزنبىيحينبدمحأبلعثل/رعشلادعاوق

صا1.م1935ءه11545«ةفرعملاراد:ةرهاقلا.؟ط.باوتلادبع

فشكم

ه7-١٠131,ينابيشلاديزنبىيحينبدمحأ.بلعُت.9
-.١١ط.يجافخمعنملادبعدمحمهيلعقلع؛ينابيشلاديزنبىبحينبدمحأبلعثل/رعشلادعاوق

صال“.م995١ءها١/41١1«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا

37٠١-191ه ديزنبىيحينبدمحأ.بلعت ,ينابيشلا .٠
دمحممالسلادبعدمحمقيقحت؛ينابيشلاديزنبىيحينبدمحأبلعتل/بلعثسلاجب

جمايفج8-.م1548ءه754١.فراعملاراد:ةرهاقلا.نوراه

/ثحبلاةنيع فشكم

١794/اه .يسلدنألادمحأنبدمحم.رباجنبا .""١
:توريب.؟ط-.يسلدنألادمحأنبدمحمرباجنبال/ىروملاريخحدميفاريسلاةلحلا

صا١١م1988هه4.8١«بتكلاملاع

فشكمريغ
هلا100177رحبنيورمع,ظحاجلا."""
/لمآلالمأ ,ديدجلاباتكلاراد:توريب.نششناضمرقيقحت؛ظحامجلارحبنبورمعل

صمخأ.م1554هااما/

فشكم

ه177-1002رحبنبورمع.ظحاجلا."
«بعصراد:توريب-."ط.يوطعيزوفهلمدقوهققح؛ظحاحلارحبنبورمعل/ءالخبلا

؟م1555ه8 صال

ه177-1002رحبنبورمع.ظحاجلا"4
هصنققح؛ظحاحللارحبنبورمعل/ءالخبلا .غط.يرجاحلاهطهيلعقلعو راد:ةرهاقلا

صدو.ال.[م19171ءها1915]؛فراعملا
فشكم

سروة/



هلا117-00,رحبنيورمع,ظحاجلا,”0

ثحبلليبرعلازكرملا:ةرهاقلا.نتولفنافقيقحت؛ظحاحلارحبنبورمعل/ءالخبلاباتك

ص59615١م١198بها5٠01١ءرشنلاو

فشكمريغ
هل100117رحبنيورمع.ظحاجلا.""1

/ءالخبلا «فراعملاراد:ةرهاقلا.5ط.راتسلادبعسابعهلمدق؛ظحاجلارحبنبورمعل

(؟7؛برعلارئاعذإ).صده٠١.[ماو١48ءه'401]

فشكم

هل117-100رحبنبورمعظحاجلا."""17

/ءالخبلا صال-.م191484ءها5١4«توريبراد:توريب.ظحاجلارحبنبورمعل

/ثحبلاةنيع فشكم

هلا1-17١100رحبنبورمعظحاجلا"4

/ءالخبلا هلمدق؛ظحاحلارحبنبورمعل ؛لالهلاةبتكموراد:توريب.ط-.راتسلادبعسابع

صالا؟.م1984ها4

هل1-17١100رحبنبورمع,ظحاجلا"6

يسرمدمحمقيقحت؛ظحاحلارحبنبورمعفيلأت/نالوحلاونايمعلاوناحرعلاوناصربلا

ص445.م1997هها97١١«ماصتعالاراد:ةرهاقلا.يلوخلا

/ثحبلاةنيع فشكم
هل1-17١100رحبنبورمعظحاجلا

مالسلادبعقيقحت؛ظحاجلارحبنبورمعل/نالوحلاونايمعلاوناجرعلاوناصربلاباتك
بتكةلسلس).ص045-.م985١ءها14.0١"؟«,مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.نوراه

١١(4؛ثارتلا

/ثحبلاةنيع فشكم

1١17_100له رحبنيورمعظحاجلا "١

ةنجل:ةرهاقلا.نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛ظحامللارحبنبورمعل/نييبتلاونايبلا

جاكبم116:-1948ها1١17517-594ءرشنلاوةمجرتلاوفيلأتلا

فشكم

-مخل



ها00١1١١-2رحبنيورمع.ظحاجلا"2"

«بعصراد:توريب-.يوطعيزوفهلمدقوهققح؛ظحاجلارحبنبورمعل/نييبتلاونايبلا

(صكا٠ه)جمايفج#.[ها؟99-]

ه177-1002,رحبنبورمع,ظحاجلا.""4"
يفجاتلاباتك /كولملاقالخأ -.١ط.اشابيكزدمحأقيقحتب؛ظحاحلارحبنبورمعل

ص184175.م914١ءه71١,ةيريمألاةعبطملا:ةرهاقلا

فشكم

ه117-1002,رحبنبورمع,ظحاجلا
هلمدقوهققح؛ظحاجلارحبنبورمعل/كولملاقالحأيفجاتلاباتك -.يوطعيزوف

ص151.[م١1917ه9١-:]«باتكللةينانبللاةكرشلا:توريب

ه؟177-002رحبنيورمع,ظحاجلا"0

؛يسنرفلادهعملا:قشمد.البلراشقيقحت؛ظحاجلارحبنبورمعل/ريودتلاوعيبرستلا
صا7014م408١هها1/5١,ةيكيلوثاكلاةعبطملا:توريب

فشكم

ه117100رحبنبورمع.ظحاجلا7

:توريب.يوطعيزوفاهلمدقواهققح؛ظحاحلارحبنبورمعل/ريودتلاوعيبرتلالئاسر
ص05[م1918ءها790].باتكللةينانبللاةكرشلا

ه1002177رحبنبورمع.ظحاجلا.7
يبابلا:ةرهاقلا.؟ط.نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛ظحاملارحبنبورمعل/ناويحلاباتك

جم-م1955بها0٠98دالوأويبلحلا

فشكم/ثحبلاةنيع

-مو.



هل100_7١١رحبنبورمع.ظحاجلا,”4

قيقحت؛ظحاجلارحبنبورمعل/ظحاملالئاسر ةبتكم:ةرهاقلا.نوراهدمحممالسلادبع

جا-.م1554ها؟85«يغناخلا

فشكم/ثحبلاةنيع

هلا00-7١١رحبنيورمع,ظحاجلا4

باتكلاراد:ةرهاقلا.نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛ظحاحلارحبنبورمعل/ةينامثعلا

م07-.م558١ءها7ا/5«يبرعلا صال

فشكم

هلا100١7رحبنبورمع,ظحاجلا٠

ءها11/5١«يبلحلايبابلا:ةرهاقلا-.البلراشهققح؛ظحاحلارحبنبورمعل/لاغبلافلوقلا

صاا/ل8-.مه

فشكم

1١١١-00اله رحبنيورمع,ظحاجلا ١

-.يوطعيزوفقيقحت؛ظحامجلارحبنبورمعل/بئارغلاوبئاجعلاودادضألاونساحما
صالالا/.م1959ءها86١ءرشنلاوةعابطللةينانبللاةكرشلا:توريب

ه1717-100رحبنبورمع,ظحاجلا.”05

ءها141١٠5«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.7ط.ظحاجلارحبنبورمعل/دادضألاونساحما

صاه5مم

فشكمريغ
ه107ت.يدادغبلادوادنبدمحم,حارجلانبا"07

نبزيزعلادبعقيقحت؛يدادغبلادوادنبادمحمحارجلانبافيلأت/ءارعشلانمورمعهمسانم
ص794م1591ءهه7١4١؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.عناملارصان

فشكم

-م©ل



ت.يدادغبلادوادنبدمحم,حارجلانبا"5 ه5

-.جارفدمحأراتسلادبع؛مازعباهولادبعقيقحت؛يدادغبلادوادنبدمحمحارحلانبال/ةقرولا

(9؟برعلارئاخذ).ص١1١.[م985١ءها8407١],فراعملاراد:ةرهاقلا."ط

فشكم

ه197ت,نسحلانبزيزعلادبعنبيلع,يناجرجلا,0

لضفلاوبأدمحمقيقحت؛يناجرحلانسحلانبزيزعلادبعنبيلعل/هموصعويبنتملانيبةطاسولا

.م1957:ه1785١«يبلحلايبابلاىسيع:ةرهاقلا.؛ط.يواجبلادمحميلع«ميهاربإ

صوالو

فصنلايفيفوت.يسلايطلادمحمنبرفعج,رفعجنبا.1 ه6نرقلانميناثلا
ّيخسنبهضراع؛يسلايطلارفعجنبادمحمنبرفعحفينصت/ةركاذملادنعةرثاكملاباتك

ةعماج:[ايكرت]لوبناتسإ.يجنبطلاتيواتنبدمحمهيشاوحقلعولايروكسألاوحتافلا
ص١٠3.م1805ه١«لوبناتسإ

فشكم

ه١10٠هللاديبعنبمالسنبدمحم.يحمجلا"0
:ةرهاقلا.ركاشدومحمقيقحت؛يحمملاهللاديبعنبمالسنبدمحمل/ءارعشلالوحفتاقبط

(7؛برعلارئاحذةلسلس).ج9.ما9017ءه10/7١«فراعملاراد

فشكم

ه١10٠هللاديبعنبمالسنبدمحم.يحمجلا.,
-.7ط.ركاشدومحمهققح؛يحمللاهللاديبعنبمالسنبدمحمل/ءارعشلالوحفتاقبط

(ص995)جا.[م9174١ءه94١١]«يندملاةعبطم:ةرهاقلا

/ثحبلاةنيع فشكم

هلتمحملانبليمج,ةنيثبليمج.9

نيسحقيقحت؛ةنيثبليمجبفورعملارمعملانبليمحل/يرذعلابسلارعاشليمجناويد

صا1448.م958١ه1«ةعابطللرصمراد:ةرهاقلا.راصن

0هك

-8559-



ينجنبنامثع,ينجنبا ه.77٠-191يلصوملا
«ناسعنلاىفطصمنبديعسدمحمقيقحت؛يلصوملانيجنبنامثعهفنص/يكولملافيرصتلا

صا117٠-.م1910ءه٠19١«,ةعابطللفراعملاراد:ةرهاقلا.حارملانيدلايبحم

فشكمريغ
ينجنبنامّثع,ينجنبا ه1477١١يلصوملا

يفعمللا ةيعمج:فجنلا-.١ط-.نمؤملادماحقيقحت؛يلصوملانيجنبنامثعفيلأت/ةيبرعلا

/رشنلاىدتنمةيعمجتاروشنم).ص440.م1987ءها4.07١ءرشنلاىدتنم فحبنلا

(/؛فرشألا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه1471.71٠يلصوملاينجنبنامثع,ينجنبا,”7

راد:دبرإ.١ط-.سرافزئافهققح؛يلصوملانيجنبنامثعهفنص/ةيبرعلايفعمللاباتك

١(؛ةيوحنلاةبتكملا).ص995.م988١ه4.5١ءلمألا

ه7,يلصوملاينجنبنامثع,ينجنبا."

راد:ةرهاقلا-.دوهرفيلذاشنسحقيقحت؟يلصوملانيجنبنامتعهفنص/يفاوقلارصتخم

صدأما1ا/هها«ثازلا

ةشكمريغ

ه1يلصوملاينجنبنامثع,ينجنبا"5

:ةدج.ا١طهللادبعمحبقراطميدقتوقيقحت؛يلصوملانيجنبنامثعل/ثنؤملاوركذملا

صا؟66ما6ه١6.٠5ه«نايبلاراد

فشكم/ثحبلاةنيع

ه141.77٠يلصوملاينجنبنامثع,ينجنبا0
يبأمامإللفيرصتلاباتكليوحنلاىنجنبنامثعحتفلايبأمامإلاحرش:فصنللا

/يرصبلايوحنلاينزاملانامثع ينجنبنامثعل هللادبعءىفطصمميهاربإقيقحت؛يلصوملا

-١71/1«ةفاقثللةماعلاةرادإلاءيموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.١ط.نيمأ

جا.م1964-1958ه9

فشكم

-89-



ه1917.77١يلصوملاينجنبنامثع,ينجنبا.171
-.7ط-.يلصوملاينجنبنامثعل/عيبرلانبلضفلاظيرقتيفساونيبأةزوحرأريسفت

صال1/8-.م1175ها185١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد

فشكم

ينجنبنامثعينجنبا." ه147,377١يلصوملا
نيجنبنامثعفيلأت/بارعإلاةعانصرس -.١ط.يوادنهنسحقيقحتوةسارد؛يلصوملا

جا.م1586اها.65«ملقلاراد:قشمد

فشكم

ه577٠04.دمحأنببوهوم,يقيلاوجلانبا"4
قيقحت؛يقيلاوجلادمحأنببوهومفيلأت/راطعلاىسيعنبدمحمهيوبيسةلثمأحرشراصتخا

ص118.م19108ها5949«بلاطلاةبتكم:طويسأ.دوعسلاوبأركبرباص

ه577٠02.دمحأنببوهوم,يقيلاوجلانبا._84
هللاعفدقيلعتوقيقحت؛يقيلاوحلادمحأنببوهومفيلأت/راطعللهيوبيسةلثمأحرشرصتخم

ءها١٠14١«ثوحبلازكرمبادآلاةيلك؛دوعسكلملاةعماج:ضايرلا.ناميلسهللادبع

ص415م

577-05١ه .دمحأنببوهوم,يقيلاوجلانبا "١
دمحأقيقحت؛يقيلاوحلادمحأنببوهومل/مجعملافورحىلعيمجعألامالكلانمبرسعملا

.م9147١ءها١51ءهرشنوثازنلاقيقحتزكرم«ةفاقثلاةارزو:ةرهاقلا.١ط.ركاشدمحم

صد
فشكم

”57-01٠ه ,دمحأنببوهوم,يقيلاوجلانبا ,١
نمبرعملا ىلعيمحجعألامالكلا ققح؛يقيلازحلانبدمحأنببوهومل/مجعملافورح

.فاهيلعتأرطّيلاتارييغتلاعبتتوةيلصألااهيناعمركذواهوصأىلإاهعاجرإبهتاملك

صاال8-.م٠199.ها11١«ملقلاراد:قشمد.١3ط.نمحرلادبع

فشكم

-مام



نبنمحرلادبع.يروجلانبا."" ه0570٠١,يلع

فيلأت/...ءارعشلاونيثدحملاوةاورلاونيرسفملاوءاهقفلانم:نيلفغملاوىقمحلارابخأ

«4ط.ةديدجلاقافآلارادفيبرعلاثاّرلاءايحإةنحلقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبع

ءه١140١«ةديدجلاقافألاراد:توريب.ةدمتعمخسنوتاطوطخمةدعىلعةلباقموةححصم

(يبرعلاثازنلارئاخذ).ص94١-.م

فشكمريغ
ه0-١٠0917,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا."7"

هلمدقوهققحوهطبض؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعفيلأت/نينجامتملاوفارلفلارابخأ
صا7:4.م1941مها5١8؛ةمكحلاراد:قشمد.١ط.تارهمسينأدمحم

فشكم

ه0370٠١,يلعنبنمحرلادبع.يزوجلانبا"5

(ةايحلاةبتكمراد:توريب-.اضررازنقيقحت؛يزوحلانبيلعنبنمحرلادبعل/ءاسنلارابخأ

صاملل.اها91/9هه

ه0970٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.0

:ضايرلا-.دومحمدمحمهحيحصتوهطبضبماق؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ءايكذألا
ص196.م15-ها؟8-](ةيلهألاةبتكملا

فشكمريغ
ه09170٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا.71
-.م19170:ه٠.179:مارهألاعباطم:ةرهاقلا.يزوجلانبيلعنبنمرلادبعل/ءايكذألارابخأ

ص17

ه0ذ/0٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا."1
.هط.يمالسإلاثازنلاءايحإةنمحلقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ءايكذألا

صا4107-.م1941ءها4١14,ةديدجلاقافآلاراد:توريب

-814-



ه03170٠١,يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا,-8

.سابعلايبأمعنملادبعلداعقيلعتوقيقحت؛يزومجلانبيلعنبنمحرلادبعل/ءايكذألا
صا-.م988١ه4.04١,يعاسلاةبتكم:ضايرلا

ه197ت,يبارافلادامحنبليعامسإ.يرهوجلا,
ميدنفينصتودادعإ؛يرهوجلايبارافلادامحنبليعامسإل/مولعلاوةغللايفحاحصلا

جا-.م1914ه984١١«ةيبرعلاةراضحلاراد:توريب.يلشعرمةماسأ«يلشعرم

ه197ت,يبارافلادامحنبليعامسإ,يرهوجلا
دمحأقيقحت؛يرهوجلايبارافلادامحنبليعامسإل/ةيبرعلاحاحصوةغللاجاتحاحصلا

جا".م1984ها1١5«نييالمللملعلاراد:توريب.#ط-.راطعروفغلادبع

ه197ت.يبارافلادامحنبليعامسإ,يرهوجلا.1

رادلا.١ذط.يملعلادمحمقيقحت؛يرهوجلايبارافلادامحنبليعامسإل/ةقرولاضورع

ص914.م1984ها4٠5«ةفاقثلاراد:ءاضيبلا

فشكم

ه197ت,يبارافلادامحنبليعامسإ,يرهوجلا."5

:ةكم.يودبلامجحلاصميدقتوقيقحت؛يرهوجلايبارافلادامحنبليعامسإل/ةقرولاضورع
صا78١-.م1940ءها١1١05«يبدألايناثلاةكميدان

ه١1717١-2,يلهابلامتاحنبدمحأمتاحنبا"87
؛بلعتسابعلايبأةياور؟يلهابلامتاحنبدمحأرصنلايبأحرش؛ةمرلايذل/ةمرلايذناويد

-١81«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.حلاصيبأسودقلادبعهيلعقلعوهلمدقوهققح

(قشمدبةيبرعلاةغللاعمجمتاعوبطم).جال.م904١-1١907ه4

فشكم

-816-



نبلهس,يناتسجسلامتاحوبأ5 ه1711-2دمحم

ةعبطملا:توريب.رئنفهتسغوأةيانع؛يناتسجسلادمحمنبلهسمتاحيبأفيلأت/دادضألا

صو03م1917.ها1757«ةيكيلوثاكلا

ه117١7-2,دمحمنبلهس.يناتسجسلامتاحوبأ0

ةساردوقيقحت؛يناتسجسلادمحمنبالهسنع/ةينبألانمهيوبيسباتكفامبيرغريسفت

صا7117.م991١ءها١44١«ةيراجتلاةبتكملا:ةكم.١ط.يريمعلاملاسنبنسحم

فشكمريغ
ه17-١141.دمحمنبلهس.يناتسجسلامتاحوبأ17

_ةيطعلاميهاربإليلخقيقحت؛يناتسجسلادمحمنبلهسمتاحيبأفيلأت/تلعفأوتلعف

صالالال.م914١.ه799١«؛ةرصبلاةعماجةعبطم:ةرصبلا

فشكم

نبمتاح,يئاطلامتاح."41 ه41ت.دعسنبهللادبع
نبماشهةياور؛يئاطلادعسنبهللادبعنبمتاحهعنص/يئاطلاهللادبعنبمتاحرعشناويد

ءها41١١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.لامجناميلسلداعقيقحتوةسارد؛يبلكلادمحم

ص4م

فشكم

ه588ت,يدادغبلارفظملانسحلانبدمحم.يمداحلا

يدادغبلارفظملانسحلانبدمحمل/هرعشطقاسويبنتملاتاقرسركذيفةحضوملاةلاسرلا

.م1956ءها786؛توريبرادءرداصراد:توريب.محنفسويدمحمقيقحت؛يمئاحلا

صا

فشكم

ه017-١1097ركبيبأنبرمعنبنامثع.بجاحلانبا._,
يلعدمحمةعبطم:ةرهاقلا.بجاحلانبركبيبأنبرمعنبنامثعل/وحنلافةيفاكلا

صالال.م1813ءها417ءاشاب

-415-



نبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا شل1"11770,يلع

نايرلاراد:توريب-.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/رجحنباتايبأيفرجحلاسنأ

صالث١.م1988هها154.04«ثارتلل

هللا77١0.ىيحينبدمحأ,ةلجحيبأنبا1١"

-.مالسلولغزدمحمقيلعتوميدقت؛ةلجحيبأنبىيحينبدمحأل/ةبابصلاناويد

ص169-.م1941ها8١5]:فراعملاةأشنم:ةيردنكسإلا

فشكم

هلا1717,يلعنبركبوبأ,يومحلاةجحنبا7

-.يشيرقلانسحماضرقيقحت؛يومحلاىلعنبركبيبأةجحنبال/لجزلانفيفلمألاغولب

ص9١1.م1914,ها*914«يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:قشمد

فشكم

هلا771.يلعنبركبوبأ,يومحلاةجحنبا."57

لضفلايبأدمحمهيلعقلعوهححص؛يومحلايلعنبركبيبأةجحنبال/قاروألاتارمث

ص191.م1911,ها197١,يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.ميهاربإ

هلاا/771.يلعنبركبوبأ,يومحلاةجحنبا5

يفحيحصتلاةنحلحيحصت؛يومحلايلعنبركبيبأةجحنبال/برألاةياغوبدألاةنازحخ
صودال».م805١ها؟ا/ءاشابديعسدمحمةقفنىلع:ةرهاقلا-.ةعبطملا

فلا171.يلعنبركبوبأ,يومحلاةجحنبا.,0

نعماثللافشك :توريب-.يومحلايلعنبركبيبأةجحنبال/مادختسالاوةيروتلاهجو

صا54-.م1894ءهها١١11١«ةيسنألاةعيطملا

-م11/-



نبناميلس.يروجحلا.."9* ه019دعبت.نسحلا
ء”ط.يليقعلادمحأنبدمحمقيقحتوةسارد؛يروجحلانسحلانبناميلسل/نيناطلسلاناويد

صا199.م981١ءها1.01«ةماهت:ةدح-.ةعسوموةققحت

ةبهنبديمحلادبع.ديدحلايبأنبا"97 ه087-107هللا
ةبهنبديمحلادبعل/رئاسلالثملاىلعرئادلاكلفلا قلعوهققحوهلمدق؛ديدحلايبأنبهللا

-.صالال».م986١ءه١4١4«يعافرلاراد:ضايرلا.١ط.ةناطبيودب«يقوحلادمحأهيلع

)؛بتكلاتاهمأ2

فشكم/ثحبلاةنيع
نبيلعنبمساقلا.يريرحلا.4 ه7"55-015.دمحم

نبيلعنبمساقلل/يريرحللصاوخلاماهوأيفصاوغلاةردىلعرفظنباويربنبايشاوح
«نسحهطدمحأرشن:ةرهاقلا.١ط.نيناسحهطدمحأقيقحتوةسارد؛يريرحلادمحم

ص709.م1440ه١

فشكم

نبيلعنبمساقلا,يريرحلا9 ه55017".دمحم

كازبيل.ةكيبروثةيانع؛يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلل/صاوخلاماهوأيفصاوغلاةرد
صالمل1-ما141/4«ن.د:[اينالأ]

فشكم

0١7ه 557 نبيلعنبمساقلا.يريرحلا .دمحم ."٠٠

يفصاوغلاةرد وبأدمحمقيقحت؛يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلل/صاوخلاماهوأ لضفلا

ص844م1915ءها195ءرشنلاوعبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا-.ميهاربإ

فشكم/ثحبلاةنيع

نبيلعنبمساقلا,يريرحلا.٠١ ه557015.دمحم

ةمحلمحرش دمحأهيلعقلعوهققحوهلمدق؛يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلل/بارعإلا
.م449١ءها١4١19«ثارتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا.ةححصموةحقنم«؟5ط.مساقدمحم

صا

فشكمريغ

-8418-



نبيلعنبمساقلا.يريرحلا"ع٠" ه25515١01.دمحم

.7ط-.يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلل/ةيبدألانونفوةغللايفيريرحلاتاماقمباتك

ص419[م١148171هها١791١]«ةرماعلاةعابطلاراد:ةرهاقلا

0١7ه 557 دمحمنبيلعنبمساقلا,يريرحلا ٠"
دمحمرشن:ةرهاقلا.يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلل/يريرحلاتاماقم ديعسرداقلادبع

جام19.8171903اها-1771«,يعافرلا

فشكم

0١5ه 557 نبيلعنبمساقلا.يريرحلا .دمحم "٠5

ةينيسلاناتلاسرلاهيلي.يريرحلادمحمنبيلعنبمساقلل/يريرحلاتاماقمباتك ةينيشلاو

فيدادغبلاباشخلانبابفورعملادمحانبهللادبعدمحميبأماماللةلاسرهيلي.يريرحلل

يلعدمحمةعبطموةبتكم:ةرهاقلا.يريرحلليربنباراصتناعميريرحلاىلعضازتعالا
صالال/.م918١ها751«حيبص

فشكم

ه186-507,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا.0
/ه5-784يسلدنألامزحنبالئاسر قيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت

ةيبرعلاةسسؤملا:توريب.١ط.سابعناسحإ ج4-م٠94١ه١84٠0١ءرشنلاوتاساردلل

فشكم

ه185-407.يسلدنألادمحأنبيلع.مزحنبا.5
ديرفرصنقيقحت؛يسلدنألامزحنبادمحأنبيلعفيلأت/فالآلاوةفلألايفةمامحلاقوط

ء«ها195١«ةيقيفوتلاةبتكملا:ةرهاقلا.يناجرسلايمهفدمحمءمازعدمحمزيزعلادبعءدمحم

ص194.م5

نبتباثنبناسح.0 ه05ت.يجرزخلاديلووبأرذنملا
:توريب.تافرعديلوقيقحت؛يجرزنلاتباثنبناسحديلويبأل/تباثنبناسحناويد

١75((؛ةيبرعلاةبتكملا).ج7.[م979١:«ه189١]«رداصراد

فشكم

-419-



.ه05ت,يجرزخلاديلووبأسذنملانبتباثنبناسح.4
/تباثنبناسحناويد ؛نينسحيفنحديسقيقحت؛يجرزخلاتباثنبناسحديلويبأل
.م994١هه794١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا:ةرهاقلا.يفريصلالماكنسحةعجارم

صو

فشكم

نبتباثنبناسح.4 ه05ت.يجرزخلاديلووبأ,رذنملا

ةعابطللتوريبراد:توريب.يحرزخلاتباثنبناسحديلويبأل/تباثنبناسحناويد

صا754-.م978١ه1794«رشنلاو

فشكمريغ
ت١7ئه .دمحمنبيلع.يماهتلانسحلاوبأ ..٠

؛مارهألاةعبطم:ةيردنكسإلا.يماهتلادمحمنبيلعنسحلايبأل/يماهتلانسحلايبأناويد

صا14م1899ه١

ت١7ئه ,دمحمنبيلع.يماهتلانسحلاوبأ .١

نمحرلادبعنبدمحمقيقحت؛يماهتلادمحمنبىلعنسحلايبأل/يماهتلانسحلايبأناويد
١.-.عيبرلا ص751.م1987ءهه1407١«فراعملاةبتكم:ضايرلا

نبيلع.يماهتلانسحلاوبأ7 هئ11ت.دمحم
-.حيرفلاحلاصنامثعقيقحت؛يماهتلادمحمنبيلعنسحلايبأل/يماهتلانسحلايبأناويد

صالال5.م1986ها4.8«مولعلاراد:ضايرلا.١ط

نبيلع,يماهتلانسحلاوبأ41 هئ5١ت.دمحم
راد:توريب-.ىوطعبيحبيلعقيقحت؛يماهتلادمحمنبيلعنسحلايبأل/يماهتلاناويد

صد.5-.م1985ها١5ا/«لالهلا

فشكمريغ

-م78ىلا



نبميهاربإقاحسإوبأ.يرصحلا5 ه507ت.يلع

نيمأدمحمحيحصت؛يرصحلايلعنباميهاربإقاحسإيبأل/رداونلاوحلملافرهاوجلاعمج
.م1914فها705«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا.ركاشدمحمدومحمةعجارم؟يحناخلا

ص745

فشكمريغ
نبميهاربإقاحسإوبأءيرصحلا.'0 ه:07ت.يلع
دمحمىلعقيقحت؛يرصحلايلعنباميهاربإقاحسإيبأل/رداونلاوحلملافرهاوجلاعمج

ص105.م987١هها١ال7«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يواجبلا

فشكم

نبميهاربإقاحسإوبأ.يرصحلا..17 ه:407ت.يلع
تاطوطخممهضراع؛يرصحلاىلعنباميهاربإقاحسإيبأل/بابلألارمثوبادآلارهز

دمحميلعهسراهفعضووهطبضوهققحوةرماقلا حرشوةدايزاهيف.!ط.يواجبلا

(صا178١)ج7.[م١917١ها190١]«يبلحلايبابلاىسيع:ةرهاقلا-.قيلعتو

فشكم

نبميهاربإقاحسإوبأءيرصحلا8١". هغ07ت.يلع
ملقبطوبضمولصفم؛يرصحلايلعنباميهاربإقاحسإيبأل/بابلألارمثوبادآلارهز
:توريب.؛ط.ديمحلادبعنيدلاىبحمدمحمهطبضوهليصفتفدازوهققح؛كرابميكز

جمافج4.م1915ءها5951١“«ليجلاراد

فشكمريغ
نبميهاربإقاحسإوبأ.يرصحلا. ه407ت.يلع

قيقحتوةسارد؛يرصحلايلعنبميهاربإقاحسإيبأفيلأت/نونكملاىوهلارسفنوصملا
ص144-.م1589ءها1405,برعلاراد:ةرهاقلا.نالعشدحاولادبعيوبنلا

فشكم

ه2ت.يرهفلاينغلادبعنبيلع.يرصحلا4

-.نيسحيلعدمحمقيقحتوعمج؛يرصحلاىلعنبميهاربإنسحلايبأل/بصلاليلناويد

صا75-.م1958ه1411/«ناميإلاةعبطم:دادغب

فشكمريغ

-855-



ت١4ه روصنمنبنيسحلا,جالحلا ,يواضيبلا ,” ٠٠

/جالحلاناويد ١.-ط-.نزاوهدبعهلمدقوهدعأيواضيبلاجالحلاروصنمنبنيسحلل

صالا19.م198١ءها١41١9,ديدجلاراد:توريب

فشكم

ه5490-071,يدادغبلانسحلانبدمحم.نودمحنبا١.
ركبوسابعناسحإقيقحت؛يدادغبلانودمحنبنسحلانبدمحمفينصت/ةينودمحلاةركذتلا

-.م194935ه51171ءرداصراد:توريب.١ط.رفعجدهانوسابعنيمرنسراهفلادنعأ؛سابع

جما
/ثحبلاةنيع فشكم
نبةزمح.يناهفصألاةزمح.7 ه7-١710,نسحلا
دعسأدمحمهققح؛يناهفصألانسحلانبةزمحفيلأت/فيحصتلاثودحىلعهيبنتلاباتك

ءها41١/«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.يحولملانيعملادبعءيصمحلاءامسأهعجار؛سلط

صلالم4

فشكم

هذ١1-04-5,ميهاربإنبدمحم,يلبنحلانبا"ع"

حلاصزيزعلادبعقيقحت؛يلبنحلانبميهاربإنبدمحم/ةعيبرٍنيبرثآميفةعيفرلاراثآلا

«ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا:تيوكلا.١ط.يبالحلا

صقأا.م1946ها5

فشكم

هذا/508١,ميهاربإنبدمحم,يلبنحلانبا.,

اميفماوعلارحب -.حالصنابعشقيقحتوةسارد؛يلبنحلانبميهاربإنبدمحم/ماوعلاهيفباصأ

صا2795.[م0٠99١1ه١]5١1«ةيبرعلاةقاقثلاراد:ةرهاقلا.١ط

فشكمريغ
هىكذالا304,ميهاربإنبدمحم.يلبنحلانبا.0

-.حالصنابعشةساردوقيقحت؛يلبنحلانبميهاربإنبدمحم/دهاوشلالحيفدراوشلاطبر

صا5١0.م989١ءها155.1١«ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.١ط

فشكم

-8595؟-



نبنامعنلا,ةفينحوبأ7 ها١/١10,.يفوكلاتباث
«ه799١١:قالوبةعبطم:ةرهاقلا.ينوكلاتباثنبنامعنلاةفينحيبأل/ةينامعنلاةديصقلا

صا'لا؟م١414

ها705140.يسلدنألافسوينبدمحم.نايحوبأ.؟
/ةاحنلاةركذت .١ط.نمحرلادبعفيفعقيقحت؛يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل

صحو,91/-.م1985ه١14٠.5«ةلاسرلاةسسؤم:توريب

فشكم

ه705-150.يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ4
دمحأىفطصمقيلعتوقيقحت؛يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل/عتمملانمصخلملاعدبملا

ص١٠٠.م947١مها48؛رهزألاةبتكم:ةرهاقلا.سامنلا

فشكم

ه705140.يسلدنألافسوينبدمحم,نايحوبأ9

ديسلاديمحلادبعقيلعتوحرش؛يسلدنألافسوينبدمحمنايحيبأل/فيرصتلايفعدبملا
صا0178-.م1941ها5.5«ةيورعلاراد:ةافصلا.١ط-.بلط

فشكم/ثحبلاةنيع

ه١٠1-١٠7.دمحمنبيلع,يديحوتلانايحوبأ"4

وحنيفهللادبعابأريزولااهبرضاحىتشنونففتارماسمعومجمةسناؤملاوعاتمإلاباتك
دمحأهبيرغحرشوهطبضوهححص؛يديحوتلادمحمنبيلعنايحيبأفيلأت/ةليلنيعبرأ

جال.م1957هه17/7١«ةيرصعلاةبتكملا:توريب.؟ط-.نيزلادمحأ«نيمأ

فشكم

نبدمحمرديحنبا١" ت.يدادغبلارديح ه017

ضايغنسحمقيقحت؛يدادغبلارديحنبدمحمفيلأت/رعشلاورشنلادقنيفةغالبلانوناق

صا١ا/١.م1981ءه١1408١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط-.ليجع

فشكمريغ

-م5-



ه0919ت.يميمنلانامياسنبيلع,ةرديحلا."""

١.-ط.رطمةيطعيداهقيقحت؛يميمتلاةرديحلاناميلسنبيلعل/وحنلايفلكشملافشك

ثارتلاءايحإ).جا”.م986١ه«ها14.ه,ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغب

(هال؛[دادغب]يمالسإلا

فشكم

ه7ت.يميمتلانامعنلاةفينحوبأ,نويحنبا."5'*

نابرقليعامسإقيلعتوقيقحت؛يميمتلانويحنبنامعنلاةفينحيبأل/ةراتخملاةزوحرألا

.م1990هها٠99١«ةيمالسإلاتاساردلادهعم:[ادنك]لايرتنوم.١ط.الاوانوبو«نيسح

صالها/

فشكم

ه7ت.يميمتلانامعنلاةفينحوبأ,نويحنبا."4"
«يقفلابيبحلاقيقحت؛يميمتلانويحنبنامعنلاةفينحيبأل/تارياسملاوسلاحاباتك

«ةيناسنإلامولعلاوبادآلاةيلك«ةيسنوتلاةعماجلا:سنوت.يوالعيلادمحم؛حوبشميهاربإ

ص84١.م19988ه4

فشكم

ها"1وحنت.يميمتلاديزينبدلاخ,بتاكلادلاخ.0

-.يئارماسلادمحأسنويةساردوقيقحت؛يميمتلابتاكلاديزينبدلاخل/بتاكلادلاحناويد

صدوا.م١98١ه٠.٠14١,دادغبةعماج:دادغب

/ثحبلاةنيع فشكم

ه؟ا١وحنت,ماشهنبدمحم,يدلاخلاا“
ركبيبأنييدلاخلل/نيمرضحملاوةيلهاجلاونيمدقتملاراعشأنمرئاظنلاوهابشألاباتك

ةنحل:ةرهاقلا.فسويدمحمديسلاهيلعقلعوهققح؛مشاهيباديعسنامثعيبأودمحم

جام1956-1988هام6-١7218ءرشنلاوةمجرلاوفيلأتلا

-854-



ه١117ت.يناذمهلادمحأنبنيسحلا.هيولاخنبا"57
نبدمحأنبنيسحلل/ةيبرعلايفامهعاونأوفلألاوةزمهللضرعتيباتكوهو:تافلألا

.م1987ه407١«فراعملاةبتكم:ضايرلا.باوبلانيسحيلعقيقحت؛يناذمهملاهيولاخ

صا”
فشكم

ها١7ت.يناذمهلادمحأنبنيسحلا.هيولاخنبا._.'

/برعلامالكيفسيل روفغلادبعدمحأقيقحت؛يناذمهلاهيولاخنبدمحأنبنيسحلافيلأت

ص599,م1919ءه1949١«؛راطعروفغلادبعدمحأرشن:ةكم.7ط.راطع

فشكم/ثحبلاةنيع

ها١؟ت.يهوفنبناسحنبقاحسإ.يميرخلا

دمحم؛رهاطداوجيلعهققحوهعمج؛يميرخلايهوفنبناسحنبقاحسإل/يميرخلاناويد
ص١١٠.م1971ءهها797ءديدجلاباتكلاراد:توريب.١ط.دييعملارابج
فشكم

نبدمحم,يفاكسإلابيطخلا. ه١ت.هللادبع
-.يدومحنسحيداههققح؛يفاكسإلابيطخلاهللادبعنبدمحمفيلأت/نيعلاباتكرصتخم

جا".م1998ه1419١«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو:طقسم.١ط

ت7١غه نبدمحم.يفاكسإلابيطخلا ,هللادبع . ١
:ةرهاقلا-.يناسعنلانيدلاردبدمحمقيقحت؛يفاكسإلابيطخلاهللادبعنبدمحم/ةغللائدابم

ص4١٠.م١١19«ه1١؟6«ةداعسلاةعبطم

نبدمحأ,يدادغبلابيطخلا.؟" ه197477,يلع
ميهاربإدمحمهيلعقلعوهثيداحأجرحوهققح؛يدادغبلابيطخلايلعنبدمحأل/ءالخبلا

ص144.م1989ه409١ءانيسنباةبتكم:ةرهاقلا.ميلس

-86ه-



ه197177,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا45"
بيطخلايلعنبدمحأل/مهراعشأومهمالكرداونومهرابخخأونييليفطلاتاياكحوليفطتلا

صا11/1-.م977١:ه185١«ةيرديحلاةبتكملا:فجنلا.رفظملامظاكقيقحت؛يدادغبلا

فشكم

ه15977,يلعنبدمحأ.يدادغبلابيطخلا.5

بيطخلايلعنبدمحأل/مهراعشأومهمالكرداونومهرابحخأونييليفطلاتاياكحوليفطتلا
ص114م1945ه4051«يندملاراد:ةدج.١ط.ناليسعهللادبعهققح؛يدادغبلا

فشكم

ه7١٠057١.يلعنبىيحي,يزيربتلابيطخلا0

دمحمقيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيحرشب/مامتيبأناويد راد:ةرهاقلا.مازعهدبع

جاك.م1936ها585ءفراعملا

فشكم/ثحبلاةنيع

نبىيحي.يريربتلابيطخلا"عا ه7١٠027١,يلع

هسراهفوهشماوهعضووهلمدق؛يزيربتلابيطخلاىلعنبىيحيل/مامتيبأناويدحرش
ج7.م1997ها411«يبرعلاباتكلاراد:توريب-.١ط-.رمسألايجار

فشكم

ه1١٠057١.يلعنبىيحي.يزيربنلابيطخلا"7

/لضفملاتارايتخاحرش رخخفقيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيةعنص -.ةوابقنيدلا

جاك.م19177-19548هها١1941-41١7/«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد

فشكم

ه1١٠057١.يلعنبىيحي.يزريربنلابيطخلا

اموهو:ةسامحلاناويد نميئاطلاسوأنببيبحمامتوبأهراتخا /برعلاراعشأ ىيحيحرش

جا-.[م١1917ءه59١]ملقلاراد:توريب.١ط.يزيربتلابيطخلايلعنبا

-495-



نبىيحي.يزريربنلابيطخلا ه7١027١يلع

ملاع:توريب-.يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيحرش/مامتيبألةسامحلاناويدحرش

ج4.[ه59١-].ءبتكلا

فشكم

0٠١7ه 57١ نبىيحي.يزريربنلابيطخلا ,يلع ٠

هسراهفوهشماوهوهتمدقمبتك؟يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيل/ةمرلايذناويدحرش
صال47.م1997ءها١14١4«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.دارطديحب

فشكرم

نبىيحي.يريربنلابيطخلا"ل١ ه7١٠057١.يلع

/رشعلادئاصقلاحرش رخفقيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيل -.؛ط-.ةوابقنيدلا

صد١٠3.م1919ء«ها1995١ءةديدجلاقافآلاراد:توريب

فشكم

ه1١٠057١.يلعنبىيحي.يزيربنلابيطخلا.0"

-.وحلامالسلادبعهححصوهطبض؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيل/رشعلادئاصقلاحرش

صالاله.م988١ءه4.8١«زابلاراد:ةكم؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط

فشكمريغ
ه7١057١.يلعنبىيحي,يزيربنلابيطخلا."07

-.يواجبلادمحميلعقيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيل/يزيربتللتايلضفملاحرش
(؟؟؛يبدألاثارتلادئارفنم).جا.م1917«ه179١/ءرصمةضهنراد:ةرهاقلا

فشكمريغ
ه7١٠057١,يلعنبىيحي,يزيربتلابيطخلا.5

:ةرهاقلا.يواصلاهللادبعقيقحت؛يزيربتلابيطخلايلعنبىيحيل/ديردنباةروصقمحرش

صا8١-.م١196.هها١ا/١«يواصلاةعبطم

-مم5؟1/-



ها171,نمحرلادبعنبدمحم,ينيوزقلابيطخلا.0

/ةغالبلامولعفحاضيإلا دمحمحيقنتوقيلعتو؛ئيوزقلابيطخلانمحرلادبعنبدمحمل

١يفجا.م٠98١ه١14.01١«يناسبللاباتكلاراد:توريب.هدط-.يحافحمعنملادبع

(ص)1١جم

ها117794,نمحرلادبعنبدمحم,ينيوزقلابيطخلا._7

نبدمحمةعنص/حاتفملاصيخلترصتخم:عيدبلاونايبلاويناعملا:ةغالبلامولعيفحاضيإلا

صا145.م197١ها5٠54«يبرعلاركفلاراد:توريب-.ٍنيوزقلابيطخلانمحرلادبع

فشكمريغ
ها177,نمحرلادبعنبدمحم,ينيوزقلابيطخلا."؟07

/ةغالبلامولعفحاضيإلا دمحمحيقنتوقيلعت؛ئيوزقلابيطخلانمحرلادبعنبدمحمل

جمايفجا.م997١ها141١15«ليجلاراد:توريب.”"ط.يجافحمعنملادبع

/ثحبلاةنيع فشكم
نبدمحم,ىنيوزقلابيطخلا ىا/15719,نمحرلادبع

/عيدبلاونايبلاويناعملا:ةغالبلامولعفحاضيإلا ؛ييوزقلابيطخلانمحرلادبعنبدمحمةعنص

ص66٠م٠٠70.ءها47١«يبرعلاركفلاراد:توريب.١ط.يواكعباحرقيقحت

فشكمريغ
ه١ت.ديرشلانبورمعتنبرضامت,ءاسنخلا49
راد:توريب-.يناتسبلامركحيحصت؛ديرشلانبورمعتنبرضامتءاسنخلل/ءاسنخلاناويد

صا65,م1973ءها875«رشنلاوةعابطللرداص

فشكم

تنبرضامن,ءاسنخلا٠ ت.ديرشلانبورمع ه5

«ةيفاقثلاةبتكملا:توريب..ديرشلانبورمعتنبرضامتءاسنحلل/ءاستخلاناويد

صاقا.عمها99-]

-858-



ه5ت,ديرشلانبورمعتنبرضامن.ءاسنخلا

ميهاربإةساردوقيقحت؛ديشرلانبورمعتنبرضامتءاسنخلل/قيقحتوةسارد:ءاسنخلاناويد

ص154-.م1986مها14.8ةداعسلاةعيطم]:ةروصنملا.١ط.نيضوع
فشكر

ه000-70117,نيسحلانبمساقلا,يمزراوخلا”7

لداعقيقحت؛يمزراوخلانيسحلانبمساقلافينصت/لمجلاحرشيفللعلاحيشرتباتك

-.ص8١4.م1958هه9١4١«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط..يريمعلالاسنسحم

(؟؛اهعبطبىصوملاةيملعلالئاسرلاةلسلس)

ه0001117.نيسحلانبمساقلا,يمزراوخلا."7
ةعنصٍقلصفملاحرش نبمساقلل/ريمختلابموسوملابارعإلا قيقحت؟يمزراوخلانيسحلا

ج4م994١ه١4٠١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط.نيميثعلاناميلسنبنمرلادبع

فشكم

ه"000117-2.نيسحلانبمساقلا,يمزراوخلا"5

رادلا:ةرهاقلا.يمزراوخلانيسحلانبمساقلافينصت/دنزلاطقسحرشيفطقسلامارض

صالال*.م954١؛ه74815١«رشنلاوةعابطللةيموقلا

ىلا١871١١77,نمحرلادبعنبميهاربإ.يرايخلا"60

/ءابرغلاةولسوءابدألاةفحت:يرايخلاةلحر ءاجرقيقحت؛يرايخلانمحرلادبعنبميهاربإفيلأت

.م959١ءه786١ةماعلاةفاقثلاةيريدم؛مالعألاوةفاقثلاةرازو:دادغب.يئارماسلادومحم

بتكةلسلس).جا" ١١7(؛ثارتلا

فشكم

171 ه727١27.دمحمنبدمحأ,يلطسقلاجاردنبا
-.يكميلعدومحمقيقحت؛يلطسقلادمحمنبدمحأجاردنبال/يلطسقلاجاردنباناويد

-م1951ءه١178١«يمالسإلابتكملايناثلآهللادبعنبىلعةقفنىلع:قشمد.١ذط

صلال

/ثحبلاةنيع فشكم

-459-



ه4+1١0,رفعجنبهللادبع:هيوتسردنبا"7

:دادغب-.يروبلاهللادبعقيقحت؛هيوتسردنبرفعجنبهللادبعفيلأت/حيصفلاحيحصت

١7(؛يمالسإلاثازنلاءايحإ).ج.م915١«ه179١“.فاقوألاناويدةسائر

فشكمريغ
ها١177١.يدادغبلانسحلانبدمحم.ديردنبا_“4

-.نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛يدادغبلاديردنبنسحلانبدمحم/قاقتشالا

(صالا5)جم١فجا.م1988ءه117/8١«يجناخلاةسسؤم:ةرهاقلا

فشكم

ها؟777١1,يدادخغبلانسحلانبدمحم,ديردنبا.8

-١5145«رداصراد:توريب.يدادغيلاديردنبنسحلانبدمحمفيلأت/ةغللاةرهمجباتك

جا[م1997-19955]ه5

فشكم

١"الى 777١ نبدمحم.ديردنبا ,يدادغبلانسحلا "١

:[دنطلا]نكدلادابارديح.١ط.يدادغبلاديردنبنسحلانبدمحم/ةرهمجلاباتك

جمم1598ها؟كه١«ةينامثعلافراعملاةرئاد

فشكم

١"اه _؟7؟,يدادغبلانسحلانبدمحم,ديردنبا "2/١

-.يكبلعبرينميزمرميدقتوقيقحت؛يدادغبلاديردنبنسحلانبدمحمل/ةغللاةرهمجباتك

جام1548-19417هها11408-141:9«نييالمللملعلاراد:توريب.١ذط

فشكم

هلا١"3777,يدادغبلانسحلانبدمحم.ديردنبا."ء/"

ىفطصمقيقحت؛يدادغبلاديردنبانسحلانبدمحمل/ديردنباينامأنمقيلعت
ءه١5٠١14«ثارتلامسق«بادآلاونونفوةفاقثللينطولاسلحملا:تيوكلا.يسونسلا

٠١(؛ةيئازنلاةلسلسلا).ص707-.م45

فشكم

مم.-



ه17771,يدادغبلانسحلانبدمحم,ديردنبا"7
/ىنتحملا دمحمحيحصت؛يدادغبلاديردنبنيسحلانبدمحمفيلأت .8ط.ناديعملادبع

صا11٠.م1947ه1517١ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنها]نكدلادابرديح

ه7771,يدادغبلانسحلانبدمحم,ديردنبا.
-.يواصلاليعامسإهللادبعحيحصت؛يدادغبلاديردنبنسحلانبدمحمفيلأت/ةروصقملا

صا078-.[ه75١-]«ةثيدحلايواصلاةعبطم:ةرهاقلا

ه4ت,نيزرنبيلعنبلبعد,يعارخلالبعد.0
نيمألانسحمعمج؛يعازخلانيزرنبايلعنبلبعدل/يعازنخلايلعنبلبعدناويد

ص١٠٠.م1149به59١.ناميإلاةعبطم:قشمد-.يلماعلا

ىلا117ركبيبأنبدمحم,ينيمامدلا
نسحيناسحلاقيقحت؛نيمامدلاركبيبأنبدمحم/ةزمارلاايابحىلعةزماغلانويعلا

ءهام1919بها788,يندملاةعبطم:ةرهاقلا-.هللادبع

فشكم

ه١1؟0ت:نابغرنبمالسلادبع,.يصمحلانجلاكيد."2//
/نجلاكيدرعشناويد قيقحت؛نلاكيدبفورعملايصمحلانابغرنبمالسلادبعل

صا917م1984ها5١5«سالطراد:قشمد-7ط.شيوردنيدلايبحمءيحوملانيعملادبع

فشكم

هلا17١1,يودعلاةبقعنبناليغ,ةمرلاوذ
«يمالسإلابتكملا:قشمد.١ط.يودعلاةبقعنبناليغةمرلايذل/ةمرلايذناويد

صالال5.م954١ها"

فشكم

ص7

-م81-



زيزعلادبع.ينوكجارلا5

/بدألاةنازخهباتكيفيدادغبلارداقلادبعاهركذيلابتكلاسرهف[وأ]ةنازخلاديلقإ

.م1977ه411«روهالةعبطم:[ناتسكاب]روهال.١ط.يتوكجارلازيزعلادبعل

صال

لصفنمفاشك

ها١7ت,دمحأنبنادمحنبدمحأ,يزارلا٠

؛يزارلادمحأنبنادمحنبدمحأفيلأت/ةيبرعلاوةيمالسإلاتاملكلايفةنيزلاباتك

:ءاعنص.١ط.يزارحلايربعيلايناذمملاهللاضيفنبنيسحهيلعقلعوهلوصأبهضراع

ص174-.م1194ها4١5«نميلاثوحبلاوتاساردلازكرم

فشكمريغ
ه177دعبت,.ركبيبأنبدمحم.يزارلا١

نمةنحلهعجار؛رطاخدومحمهبيترتبىنع؛يزارلاركبيبأنبدمحم/حاحصلاراتخم ءاملع

عبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا.ةيبرعلاةغللا صال45.[ه١-]؛رشنلاو

فشكمريغ
ه7"دعبت.ركبيبأنبدمحم.يزارلا.7

.م٠195ءها١727١«يبلحلايبابلاىسيع:ةرهاقلا.يزارلاركبيبأنبدمحم/حاحصلاراتخم

صالال٠

فشكمريغ
ه177دعبت.ركبيبأنبدمحم.يزارلا."687
مولعةتسسؤم:توريب.ةحقنمةثيدحط.يزارلاركبيبأنبدمحم/حاحصلاراتخم

صال45.م508١,ها794١«نآرقلا

نبنيصحنبديبع.يعارلا."5 ه١5ت.يريمنلاةيواعم

يدومحيرونقيقحتوةسارد؛يريمنلايعارلاةيواعمنبنيصحنبديبعل/يريمنلايعارلارعش
ص47٠.م١٠19هها١40١«يقارعلايملعلاعمجملا:دادغب.يجانلالهويسيقلا

ةشكمريغ

م1



ه7١0ت.دمحمنبنيسحلا,يناهفصألابغارلا.0
بغارلادمحمنبنيسحلافينصت/رداونلاورابخألاوبدألاوةغللافتاراتخم:ةغالبلاعمجم

ءه4017١«ىصقألاةبتكم:[ندرألا]نامع.يسيراسلانمحرلادبعرمعقيقحت؛يناهفصألا

جام

فشكم

ه7٠0ت.دمحمنبنيسحلا,يناهفصألابغارلا7
راد:توريب-.يناهبصألابغارلادمحمنبنيسحلا/ءارعشلاتارواحموءابدألاتارضاحم

جما"يفجا.م١95١هه٠18١قايحلاةبتكم

ه148/-094.يومألادمحأهللاديبع,عيبرلايبأنبا.7

راد:توريب-.١ط.يومألاعيبرلايبأنبدمحأهللاديبعل/يحاجزلالمجحرشيفطيسب

(ص117179)جا.م1985ه14.1١؛يمالسإلابرغلا

فشكمريغ
ه01001١,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا.4
هلمدقوهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/ةباطخلاصيخلت -.يودبنمحرلادبع

(؟4ةيمالسإتاسارد).ص٠74.م٠95١ه١«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا
فشكم

ه01-١040,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا._
قيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبادمحمفيلأت/رعشلايفسيلاطوطسرأباتكصيخلت
«يمالسإلاثازتلاءايحإةنحل؛ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا:ةرهاقلا.لاسميلسدمحم
ثاريلاءايحإةنمجلل:ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا)ص84١ل.م901١ء«ه١0
2(؛يمالسإلا

فشكر

ه477ت,نسحلايلعوبأ,يناوريقلاقيشرنبا

نمحرلادبعقيقحتوعمج؛يناوريقلاقيشرنبنسحلايلعيبأل/يناوريقلاقيشرنباناويد
صال..م885١ءها1.09١«ةفاقثلاراد:توريب-.يغاي

ممم



ه577ت,نسحلايلعوبأ,يناوريقلاقيشرنبا١.
/هدقنوهبادأورعشلانساحميفةدمعلا هققح؟يناوريقلااقيشرنبنسحلايلعيبأفيلأت

ه101١]«ليجلاراد:توريب.هط.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمهيشاوحقلعوهلصفو

جمافجا.[ممم١0

ه577ت,نسحلايلعوبأ,يناوريقلاقيشرنبا7
دمحمقيقحت؛يناوريقلاقيشرنبانسحلايلعيبأفيلأت/هبادآورعشلانساحميفةدمعلا

صا.م894١ءها١4١14«ةفرعملاراد:توريب.؟ط-.نازقرق

/ثحبلاةنيع فشكم
ه577ت,نسحلايلعوبأ,يناوريقلاقيشرنبا.

فينمقيقحت؛يناوريقلاقيشرنبانسحلايلعيبأل/برعلاراعشأدقنفبهذلاةضارق

صا9١٠م1991ءها417١«ينانبللاركفلاراد:توريب.١ط.ىسوم

ه0177ت,يسلدنألابلاغنبدمحم,ءافرلايفاصرلا.5
ناسحإميدقتوعمج؛يسلدنألاءافرلايفاصرلابلاغنبدمحم/يسنلبلايفاصرلاناويد

صا1414.م989١ءها1409١«ةفاقثلاراد:توريب.سابع

فشكم

ىكرلا0 ه"1"وحنت,نسحلانبدمحم,يذابارتسإلا
هدهاوشحرشعم.يذابارتسإلاىضرلانسحلانبدمحمفيلأت/بحاحلانباةيفاشحرش

روندمحمامهمهبمحرشوامهبيرغطبضوامهققح؛بدألاةنازعبحاصيدادغبلارداقلادبعل
«ه١14٠057«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحم؛فازفزلادمحم«نسحلا

جذم

فشكمريغ
ه”"اة"وحنت,نسحلانبدمحم.يذابارتسإلاىضرلا7

هيشاوحعضووهلمدق؛يذاباريسإلاىضرلانسحلانبدمحم/بحاحلانباةيفاكحرش

جه.م998١ه١4١9«ةيملعلابتكلاراد:توريب.بوقعيعيدبليمأهسراهفو

فشكم

م14



ه"/"1وحنت.نسحلانبدمحم.يذابارتسإلاىضرلا."447

ظيفحلادبعقيقحت؛يذابارتسإلاىضرلانسحلانبدمحمفيلأت/ةيفاكلاحرشيفةيفاولا

ةرازو:[ندرألا]نامع.يدادغبلارداقلادبعلبجاحلانباةيفاشدهاوشحرشعم.يبلش

ص*8٠514.م941١ءه4.4١«ةفاقثلاويموقلاثارتلا

نبهللاديبعمساقلاوبأ,يقرلا.4 ه177١.يلع
هيلعقلعوهاياضقسردوهققحوهلمدق؛يقرلايلعنبهللاديبعمساقلايبأل/يفاوقلاباتك
ص5١1.[م٠9494١.ه411١]«ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.هللادبعدمحمدمحأ

فشكمريغ
هئ7هوحنت.مساقلانبميهاربإ,يناوريقلاقيقرلا._8

دمحأقيقحت؛يناوريقلامساقلانبميهاربإقيقرلافينصت/رومخلافاصوأيفرورسلابطق
ص/م15-.م959١.هها485١١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد-.يدنجلا

فشكم

نبيلع,ينامرلا0٠ ه197185يلعنبىسيع
_يناغفألاديعسقيقحت؛ينامرلايلعنبىسيعنبيلعل/بارعإلاةزغلمتايبأبارعإهيجوت

ص756.م946١ها"1//؛بادآلاةيلك«ةيروسلاةعماجلا:قشمد

فشكم

نبيلع,ينامرلا١. ه190115”.يلعنبىسيع
-.١ط.ناردبلضفلايبأدمحمقيقحت؛ينامرلايلعنبىسيعنبيلعفيلأت/ضورعلاباتك

ص7١1-.م١٠16ها417١«ةيقرشلاثاحبألليناملألادهعملا:توريب

نبيلع.ينامرلا."007 ه197185.يلعنبىسيع

هيلعقلعوهدهوشجروهقّمح؛ينامرلايلعنبىسيعنبيلعل/فورحلايناعمباتك
هلمدقو ءها١14٠01١«قورشلاراد:ةدج.يبلشليعامسإحاتفلادبعهرصعلخرأوينامرللمجرتو

صا99-م١

/ثحبلاةنيع فشكم

-م06-



ه1179ت.يليبشإلانسحلانبدمحمركبوبأ,يديبزلا.0*

نيمأ:ةرهاقلا-.يليبشإلايديبزلانسحلانبدمحمركبيبأل/نييوغللاونييوحنلاتاقبط

ص108-.م1104هااا/*»,يغناخلا

فشكم

ه1179ت.يليبشإلانسحلانبدمحمركبوبأ,يدييزلا."٠0ع

راد:ةرهاقلا.يليبشإلايديبزلانسحلانبدمحمركبيبأل/نييوغللاونييوحنلاتاقبط

ص479.م1918هز887«فراعملا

فشكم

نبدمحمركبوبأ,يدييزلا ه"1179ت.يليبشإلانسحلا

:ةرهاقلا.باوتلادبعناضمرقيقحت؛يليبشإلانسحلانبدمحميديبزلاركبيبأل/ماوعلانحل

84«ةبورعلارادةبتكم ص41765#.م1955ءها548١

فشكم

ه1179ت,يليبشإلانسحلانبدمحمركبوبأ,يديبزلا57

/حضاولاباتك -.ةفيلخميركلادبعقيقحت؛يليبشإلايديبزلانسحلانبدمحمركبيبأل

ص191.[ماؤال-].ن.د:.م.د

نبميهاربإقاحسإوبأ.:جاجزلا7 ه١١71-١72,يرسلا

:قشمد.يبهذلانسحدجامقيقحت؛جاجزلايرسلانبميهاربإقاحسإيبأل/تلعفأوتلعف

ص59٠-.م194484ه١14٠.15«عيزوتللةدحتملاةكرشلا

فشكم

هات.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجرلا.4

:فجنلا.كرابملانيسحلادبعقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/هللاءامسأقاقتشا

صده94.م914١ءهها914١«نامعنلاةعبطم

فشكم

-م85-



ه7ت.قاحسإنبنمحرلادبع,.يجاجرلا4

-.يخونتلانيدلازعقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/رئاظنلاوةبقاعملاولادبإلا

صا15.م1957ءها١178١«يبرعلايملعلاعمجم:قشمد

فشكم

ه7ت.قاحسانبنمحرلادبع.يجاجرلا0٠"

/يجاحزلايلامأ حرشوقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمرلادبعل -.نوراهدمحممالسلادبع

.م1957ها“«ةشثيدحلاةيبرعلاةسسؤملا:ةرهاقلا.١ط صالالال

فشكر

ه7ت.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجرلا0١.

-.نوراهدمحممالسلادبعحرشوقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/يجاجزلايلامأ

صا019بم1941ءه١5١48«ليجلاراد:توريب.؟ط
فشكر

ه7ت.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجرلا057

-.يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/ةيوبنلاثيداحألاومكحلاوةينآرقلاتالكشملايفيلامألا

صا14٠6-.م1947ءها507«يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط

فشكمريغ
هات.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجْرلا.«017

:ةرهاقلا.كرابملانزامقيقحت؛يجاحزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/وحنلاللعيفحاضيإلا

ص16١.م1489,ءه1١لا/8؛ةبورعلارادةبتكم

فشكم

ه7ت.قاحسانبنمحرلادبع.يجاجرلا15

حاتفلادبعهيلعقلعوهققح؛يجاحزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/باتكلابدأةلاسرريسفت

.م997١هها14١4,ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«ةيبرعلالودلاةعماج:ةرهاقلا.ميلس

صضصا06[آ

فشكم

-م11



ه7ت.قاحساإنبنمحرلادبع,يجاجرلا60

لوجةعبطم:رئازجلا.بنشيبأنباحيحصت؛يحجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/لمحلا
صو.07م1975ه1155«لنويرك

فشكم

51", هات.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجرلا

-.دمحلاقيفوتيلعهلمدقوهققح؛يجاجزلاقاحسانبنمحرلادبعهفنص/وحنلايفلمجلا

ص135.م1985ه4014١«لمألاراد:دبرإ؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ذط

/ثحبلاةنيع فشكم

ه7ت.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجرلا0١..

:[ندرألا]نامع.دمحلاقيفوتيلعقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/يناعملافورح

صا1837.م1184ءها4054«لمألاراد

فشكم

هات.قاحسإنبنمحرلادبع.يجاجرلا4
ةغللاعمجم:قشمد.كرابملانزامقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/تاماللا

صال19.م955١؛ه15485١«ةيبرعلا

فشكم

هاات.قاحسإنبنمحرلادبع,.يجاجرلا.565

راد:قشمد.؟ط.كرابملانزامقيقحت؛يجاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/تاماللاباتك

ص149.م1986ءها4.٠,ركفلا

هاات.قاحسإنبنمحرلادبع,يجاجرلا

.7ط.نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛يحاجزلاقاحسإنبنمحرلادبعل/ءاملعلاسلاجم

ص840.م1941ه5.37١؛يعافرلاراد:ضايرلا؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

-م18-



ه195ت,يبطرقلادمحمنبدمحأنبهللاديبع,يلاجزلا١

صاوخلاتكنيفماوسلاىعرمو«ماوألايرباتكنمةجرختسمسلدنألايفماوعلالاثمأ
نبدمحماهريغباهنراقواهحرشواهققح؛يلاجزلايبطرقلادمحمنبدمحأنبهللاديبعل/ماوعلاو

-م١91١هاه0-ه١9١«ةيماجلاوةيفاقثلاسماخلادمحمةعبطم:ساف.ةفيرش

مسقا.م16

فشكم

هل857-495,يسفربلادمحمنبدمحأنبدمحأ,قورز.«01"
قيقحت؛قورزيسنربلادمحمنبادمحأنبدمحأل/يردنكسلاهللااطعنباٍمّكِححرش

.م1959.ها789؛حاجنلاةبتكم:سلبارط.فيرشلانبدومحمدومحمميكحلادبع

صا

ه011ت,ةيطعنبيلع.يسنلبلاقاقزلانبا"07"
/يسنلبلاقاقزلانباناويد -.يناريددومحمةفيفعقيقحت؛يسنلبلاقاقزلانبةيطعنبيلع

صالا١.م1514ه786١«ةفاقثلاراد:توريب

فشكم

يلعدمحم.يتيمزلا1
/ه7١١ماعىفوتملاينابيشلاورمعيبألميحلاباتكسراهف دمحم؛ييمزلايلعدمحمدادعإ

-.يزاجحىفطصمةعجارموفارشإوميدقت؛هللاضوعباهولادبع«يواملقلازيزعلادبع

ءها4.07«؛ثازلاءايحإوتامجعمللةماعلاةرادإلا«ةيبرعلاةغللاعمجم:ةرهاقلا.١ط

صام4.ما9817

فاشك/ثحبلاةنيع لصفنم
ه١1ت,يودعلادمحمنبيلع,يطامشمشلانبا0
/راعشألانساحموراونألا ةرازو:دادغب.8ط.يودعلايطاشمشلانبدمحمنبيلعل

ةلسلس).صاله7.م9١.ء«ها4١.«ةماعلاةيفاقثلانوؤشلاراد,مالعألاوةفاقثلا

(ثازلاةنازح
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71 ه571071-2,رمعنبدومحم.يرشخمزلا

/ةغالبلاساسأ ءها717«ءىفطصميدنفأدمحم:ةرهاقلا.يرشخمزلارمعنبدومحمفيلأت

جمافجام48

فشكمريغ
ه571-078,رمعنبدومحم.يرشخمزلا7

رمعنبدومحمفيلأت/ةغالبلاساسأ -.م1917/9ءها1599١ءرداصراد:توريب.يرشخمزلا

صالا/

ه571-078,رمعنبدومحم.يرشخمزلا.

نيمأهبفرع؛دومحمميحرلادبعقيقحتب؛يرشخعزلارمعنبدومحمفيلأت/ةغالبلاساسأ
صه4١1-م1941ءها15851١«ةفرعملاراد:توريب-.يلوخلا

ه2571078,رمعنبدومحم,يرشخمزلا.04

/ةغالبلاساسأ رمعنبدومحمفيلأت ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا."ط.يرشخمزلا

جا.م1986اها.«باتكلل

فشكمريغ
ه2571018,رمعنبدومحم,يرشخمزلا0٠..

نيمأدمحمحيحصت؛يرشخمزلارمعنبدومحمل/برعلاةيمالحرشيفبجعلابجعأ
صا0م1105ه714١,هيحأويجناخلاةعبطم:ةرهاقلا.١ط.هيخأويمجمناخلا

فشكمريغ
ه571-078,رمعنبدومحم.يرشخمزلا١

-.يميعنلاميلسقيقحت؛يرشخمزلارمعنبدومحمفينصت/رابحألاصوصنوراربألاعيبر

ءها14.075-ه١+91/؛يمالسإلاثارتلاءايحإ«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغب

١1(؛يمالسإلاثازنلاءايحإ«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو)ج4.م7-987١

/ثحبلاةئيع فشكم

-8خ+94#



ه571-0182,.رمعنبدومحم,.يرشخمزلا07

/برعلالاثمأيفىصقتسملا رمعنبدومحم رديح.ناخنيعملادبعدمحمحيحصت؛يرشخمزلا

ج7.م1951ءها180١؛ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنملا]نكدلادابا

فشكم

ه571-078.رمعنبدومحم.يرشخمزلا."07"

ملعفلصفملا ردبدمحمحيحصت؛يرشخزلارمعنبدومحم/وحنلافلصفملا[وأ]ةيبرعلا
ص104.م1908ءها98,مدقتلاةعبطم:ةرهاقلا.يناسعنلاسارفيبأنيدلا

فشكمريغ
ه0177507نايتخبنبدمحأنبدومحم.,يناجنزلا.6

دمحأ؛نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛يناحنزلارايتخبنبدمحأنبدومحمل/حاحصلابيذهت
جال.م1961ءهها"ال7,فراعملاراد:ةرهاقلا.راطعروفغلادبع

فشكم

ه١47ت.فسوينبدمحمنبهللادبع,ينزوزلا.0
:دادغب-.ينزوزلافسوينبدمحمنباهللادبعل/ءامدقلاونيثدحملاراعشأنمءافرظلاةسامح

صك١191.م١151,.ه7917١«نونفلاوةفاقثلاةرازو

فشكمريغ
ه١ت.يدادغبلايرسلانبدمحم,جارسلانبا1

-.ييركتلاحلاصدمحمقيقحت؛يدادغبلاجارسلانبيرسلانبلهسنبدمحمل/قاقتشالا

صال4.م918١ءها197«فراعملاةعبطم:دادغب

فشكم

ه١ت.يدادغبلايرسلانبدمحم,جارسلانبا"07

-."ط-.يلتفلانيسحلادبعقيقحت؛يدادغبلاجارسلانبيرسلانبدمحم/وحنلايفلوصألا

جالم1988ه8«ةلاسرلاةسسؤم:توريب
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ه١ت.يدادغبلايرسلانبدمحم,جارسلانبا._.4

دمحمقيقحت؛يدادغبلاجارسلانبيرسلانبلهسنبدمحم/رعشلانازوأيفرايعملا
صا141١-م358١ه1ناونألاراد:توريب.ةيادلاناوضر

فشكمريغ
ه١٠0-١١5,دمحأنبرفعج,ئراقلاجارسلا"4
/قاشعلاعراصم ءه11178«توريبراد:توريب.ئراقلاجارسلادمحأنبرفعجفيلأت

جا.ما

فشكم

ه١47ت.يزارلانيسحلانبروصنم,يبآلادعسوبأ.

ميهاربإدمحم«ةنرقيلعدمحمقيقحت؛يزارلانيسحلانبروصنميبآلادعسيبأل/رردلارشن
.جاما1948)ه١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.لاعلادبعدماحةديس«نمحرلادبع

(عيمجللثازرلا)
فشكم

47١ه ت.يزارلانيسحلانبروصنم.يبآلادعسوبأ .١

نبروصنميبآلادعسيبأل/تارضاحملافرردلارثن -.يحناغوبنامثعقيقحت؛يزارلانيسحلا

صال..م948١ءهها١4٠014«ةيسنوتلارادلا:سنوت

فشكم

ه:١47ت.يزارلانيسحلانبروصنم.,يبآلادعسوبأ.7
نبروصنميبآلادعسيبأل/تارضاحملايفرردلارثنباتكنم:هتابطاخموءانيعلايبأرداون

.م1177ءه91١١«يندملاةعبطم:ةرهاقلا.١ط.هطنيمأدمحمنامعنقيقحت؛يزارلانيسحلا

انئارتنم).صا<“ه (رحاسلا

فشكم

ه1015,ةيواعمنبديزي.نايفسيبأنبا"05"
ءه١٠١«ةينامثعلاةعبطملا:ةرهاقلا.يومألانايفسيبأنبةيواعمنبديزيل/ةديصق

ص5١١م

-/8845-



ها7-7١1170,هللادبعنبنيسحلانبنسحلا.يركسلا."05غ
نسحدمحمقيقحت؛يركسلاهللادبعنبانيسحلانبنسحلاةعنص/يلؤدلادوسألايبأناويد

صا91.م1974هها5915١«ديدجلاباتكلاراد:توريب.١ط.نيسايلآ

فشكم

نبنيسحلانبنسحلا.يركسلا.0 ه7-7١17/0,هللادبع
:ةرهاقلا.نيزلادمحأحيحصت؛يركسلاهللادبعنبنيسحلانبنسحلاةعنص/نييلزملاناويد

جا.ماو1946-6.0هال58-0«ةيرصملابتكلاراد

ه7-١1170؟.هللادبعنبنيسحلانبنسحلا.يركسلا.71
نبانيسحلانبنسحلاةعنص/ريهزنببعكناويدحرش راد:ةرهاقلا-.يركسلاهللادبع

صا917-.م٠146.ءه١17١؛ةيرصملابتكلا

ه1471-145,قاحسإنببوقعي.تيكسلانبا
رخفقيقحت؛تيكسلانبقاحسإنبابوقعيفيلأت/يناعملافمجعممدقأ:ظافلألاباتك

ص50م1494ه5151«نانبلةبتكم:توريب.١ط.ةوابقنيدلا

فشكم

ه1451145,قاحسإنببوقعي,تيكسلانبا.
يلذاشنسحقيقحت؛تيكسلانباقاحسإنببوقعيفيلأت/روصقملاودودمملافورح
ص51١م986١ءه408١«مولعلاراد:ضايرلا.١ط.دوهرف

فشكمريغ
ه185-144,قاحسإنببوقعي,تيكسلانبا._"8
نيمأدمحمنامعنقيقحت؛تيكسلانباقاحسإنببوقعيحرشوةياورب/ةئيطحلاناويدحرش
ص١11.م19448107ه408١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.هط

فشكم
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ها5١غ-1١1"8,.قاحسإنببوقعي.تيكسلانبا0

.هطنيمأدمحمنامعنقيقحت؛تيكسلانبقاحسإنببوقعيحرشوةياورب/ةئيطحلاناويد

ص451,م1568هه71/8١«يبلحلايبابلاىفطصمةبتكم:ةرهاقلا.١ط

فشكم

نببوقعي.تيكسلانبا0١ ه147-155,قاحساإ
-.رئفهتسغوأحيحصت؛تيكسنبقاحسإنببوقعيفيلأت/لادبإلاوبلقلاباتك

صامم1907اها«ةيكيلوثاكلاةعبطملا:توريب

ه187145,قاحسإنببوقعي,تيكسلانبا007
/لادبإلاوبلقلاباتك ؛فرشدمحمنيسحقيقحت؛تيكسنبقاحسإنببوقعيفيلأت

-.م1978:ه179١/«عباطملانوؤشلةماعلاةئيهلا:ةرهاقلا.فصانيدجنلايلعةعجحارم

ص07٠

ه17؟1015,مالسنبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا"007

؛مالسنبمساقلاديبعيبأل/ىنعملايففلتخاوظفللايفهبتشااموبرعلامالكنمسانحألا
.م978١بها65«ةميقلاةعبطملا:ع[دنملا]يابمع.يروفمارلايشرعيلعزايتماحيحصت

صال

فشكم

ه2101175.مالسنبمساقلاديبعوبأ,مالسنبا.5
-.شماطقديجملادبعهلمدقوهيلعقلعوققح؛مالسنبمساقلاديبعيبأل/لاثمألاباتك

يملعلاثحبلازكرم؛ىرقلامأةعماج:ةكم؛ثارتللنومأملاراد:توريب؛قشمد.١ط

(/؛يمالسإلاثارتلانم).(صد.7/)ج7.م٠98١ه١14.٠«ثارنلاءايحإو

فشكم

ه5١١١٠٠.يرصبلامالسنبىيحي,مالسنباا0

ص١11.م٠198ه١150١«ةيسنوتلاةكرشلا:سنوت.يرصبلامالسنبىيحيل/فيراصتلا

-/886ع



نبهللاةبه,كلملاءانسنبا7 ه201048,رفعج
-.يباكرلاتدوجقيقحت؛كلملاءانسنبرفعجنبهللاةبهل/تاحشوملالمعيفزارطلاراد

صا011-.م1494هها1759ءركفلاراد:قشمد

فشكم

نانسنبا."007 نبهللادبع.يجافخلا ه157-7"17.دمحم
؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يجافخلانانسنبدمحمنبهللادبعل/ةحاصفلارس

صالاد.ما1985اها05

فشكم

لهسنبا. نبميهاربإ.يسلدنألا ه144ت.لهس
ءرداصراد:توريب.سابعناسحإهلمدق؛يسلدنألالهسنبميهاربإل/لهسنباناويد

صالالال.م1917ه1

فشكم

ها0١تقرمعوبأ.بتاكلانوراهنبلهس.5
/بلعثلاورمنلاباتك نبلهسورمعيبأفيلأت هلمدقوهققح؛بتاكلانوراه ىلإهمجرتو

؛ةيناسنإلامولعلاوبادآلاةيلك«ةيسنوتلاةعماجلا:سنوت.يريهملارداقلادبعةيسنرفلا

صا١أ34.م1919هها8

فشكم

نبلهس. ه0١1تقورمعوبأ.بتاكلانوراه
/بلعثلاورمنلاباتك نبلهسورمعيبأفيلأت .يبكلايجنمقيقحت؛بتاكلانوراه

صا5١.م٠118ه٠0٠14١:يبعكلايجنم:سنوت

فشكم

ها١186-144,يدادغبلانامثعنبورمع.هيوبيس.

ديعسيبأحرشنمدبزوتاريرقتهشماهب.يدادغبلانامثعنبورمعهيوبيسل/هيوبيسباتك
نمبهذلانيعليصحت[ىمسملا]دهاوشلاحرشةريغصلاةدعاقلابةفيحصلالفسأبو.يئاريسلا

-.يرمتنشلاىسيعنبناميلسنبفسويهفلؤمل/برعلاتازاحبملعفبدألارهوجندعم
جاد.مام18ها,ةيريمألاىربكلاةعبطملا:قالوب

فشكمريغ
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هئ1794/0.يسرملاليعامسإنبيلع.هديسنبا."

«ثارتللنومأملاراد:قشمد.يسرملاليعامسإنبيلعهديسنبال/يبتملارعشلكشمحرش

(ةيسلدنأتاسارد).ص240.م975١ءه5

فشكمريغ
هئ0/-1؟0/.يسرملاليعامسإنبيلع.هديسنبا57

يلعدمحمقيقحت؛يسرملاليعامسإنبايلعهديسنبافيلأت/ةغللايفمظعألاطيحملاومكحملا

«ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«ةيبرعلالودلاةعماج:ةرهاقلا.رفتضغدمحأراتخمةسرهف؛راجنلا

جال.م190795-96١1ه4هز8918-1١"الا/

فشكم

هئ759-508/.يسرملاليعامسإنبيلع.هديسنبا.

/صصحملا ةعبطملا:ةرهاقلا.دومحمنبهطحيحصت؛يسرملاليعامسإنبيلعهديسنبافيلأت

جم“يفجام1981907ها١101-١115«ةيريمألاىربكلا

فشكمريغ
ه7854,نايزرملانبهللادبعنبنسحلا,يفاربسلا.0
/نييرصبلانييوحنلارابخأ «ئيزلادمحمقيقحت؛يئاريسلانايزرملانباهللادبعنبنسحلافيلأت

.م1955فهاالال»؛يبلحلايبابلاةعبطموةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يجافحمعنملادبعدمحم

صملال

فشكم

71“ ه185-4"1,نايزرملانبهللادبعنبنسحلا,يفاريسلاا

هيلعقلعوهلمدقوهققح؛يفاريسلانايزرملانبهللادبعنبنسحلل/هيوبيسباتكحرش

ةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا-.ميادلادبعمشاهدمحمءيزاجحيمهفدومحم«باوتلادبعناضمر

1١985-«باتكللةماعلا ١41١١اهع جام1990/١1-

فشكمريغ
ه7854,نايزرملانبهللادبعنبنسحلا,يفاريسلا07

:ةرهاقلا.باوتلادبعناضمرقيقحت؛يفاريسلانايزرملانبهللادبعنبنسحلل/رعشلاةرورض
صال".م1980ءها١6٠.69«ةيبرعلاةضهنلاراد

فشكم

-845-



ه185-114,نايزرملانبهللادبعنبنسحلا,يفاربسلا.4
هلمدقوهققح؛يفاريسلانايزرملانباهللادبعنبنسحلل/ماغدإلانمنويفوكلاهركذام قلعو

ص١٠3.م1980ه١٠0+«يبرعلانايبلاراد:ةدج.١ط.يميمتلاحيبصهيلع

فشكم

ه185-714,نايزرملانبهللادبعنبنسحلا.يفاريسلا.89
قيقحت؛قاريسلانايزرملانبهللادبعنبنسحلل/ةرورضلانمرعشلالمتحيام ضرعقيلعتو

صال.م١119ءها14١١7«يزوقلا.ح.عرشن:ةرهاقلا.؟ط-.يزوقلادمحنبا

ه770٠,هللادبعنبنسحلانبفسوي.يفاريسلا0١«.
/قطنملاحالصإتايبأحرش قيقحت؛قاريسلاهللادبعنبانسحلانبفسويفيلأت دمحمنيساي
زكرمتاعوبطم)-.صال”54-.م137١ءها4١7«؛ةدحتملارادلا:قشمد.١ط.ساوسلا

(يبدبثازرتلاوةفاقثللدجاملاةعمج

فشكم

نبنسحلانبفسوي.يفاربسلا0١ ه18077١,نابزرملا
يلعدمحمهلمدقوهققح؛يقاريسلانابزرملانبنسحلانبفسويفيلأت/هيوبيستايبأحرش

جاك.م1994ها599؛ثارللنومأملاراد:قشمد.يناطلس

/ثحبلاةنيع فشكم
هنا459١.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."0"
-مركمملاسلاعلادبعقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/وحنلايفرئاظنلاوهابشألا

جو.م1988بها405«ةلاسرلاةسسؤم:توريب
فشكر

هذ459١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."0/"

قيلعتوقيقحت؛يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالال/وحنلالوصأملعيفحارتقالا
صالالال.م1978«ه195١«لوبناتسإةعماج:[ايكرت]لوبناتسإ.تارفيحبصدمحأ

-841/-



هل١١-459,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا46

قيلعتوقيقحت؛يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالجل/وحنلالوصأملعيفحارققالا
صام1975ه95١(ةداعسلاةعيطم:ةرهاقلا.مساقدمحمدمحأ

هل459١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.0

:ةرهاقلا.دعسفوؤرلادبعهطقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/ةيوحنلازاغلألا

صعد.م1915ءهها1795١,ةيرهزألاةبتكملا

ه١11-459,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا"1

-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ةاحنلاونييوغللاتاقبطيفةاعولاةيغبباتك

راد:توريب ص451.م٠196ءه١٠31١«ةفرعملا

0 ه459١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."

قيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ةاحنلاونييوغللاتاقبطيفةاعولاةيغب

ءها885-١784؛هاكرشويبلحلايبابلاىسيعةعبطم:ةرهاقلا-.ميهاربإلضفلايبأدمحم

جام4-1950

فشكم

ْه459١91-2,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا4
:ةرهاقلا.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحلا/كلامنبالةيفلألاحرشيفةيضرملاةجهبلا

صا4١.م1897ءها١*١٠«ةيريخلاةعبطملا

فشكمريغ
ه459١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.89
نيدلاردبدمحمحيحصت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالج/سلاجلاةهزنوسلاجملاةفحت

صال9.م١191ءه179١:ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يناسعلا

-848-



١اذه 459 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا 0٠

ةعبطم:ةرهاقلا-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالخ/ةرهاقلاورصمرابخأيفةرضاحملانسح

جا.م1405ه1514,ةداعسلا

١اذه 449 ,:نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ١

نمحرلادبعنيدلالالج/نايبلاويناعملاملعيفنامجلادوقعةامسملاةزوحرألاحرش

ص0٠9.م1415ءه591١«قالوبةعبطم:ةرهاقلا.يطويسلا

هذ459١1:نمحرلادبعنيدلالالج,.يطويسلا"0

دمحمهيلعقلعوهققح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/فيضلاسينأوفيصلاةهكاف

ص749.م1984ءها508١«يعاسلاةبتكم:ضايرلا.ميلسميهاربإ

هذا449١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."087

هححصوهطبض؛يطويسلانيدلالالجنمحرلادبعفيلأت/اهعاونأوةغللامولعيبرهزملا
-.ميهاربإلضفلاوبأدمحم؛يواحبلادمحميلع«ىلوملاداجدمحأدمحمهتاعوضومنونعو

جال.م508١فها170/4؛ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا

فشكم/ثحبلاةنيع

ه449١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا5
نيدلالالجل/طخلاوفرصلاووحنلايف:ةديرفلاحرشيفةديعسلاعلاطملاباتك
ءها97١/«ةيرصنتسملاةعماجلا:دادغب.نيسحنيسايناهبنقيقحت؛يطويسلانمحرلادبع

جاك.مام

فشكم

ه459١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا0
/طخلاوفيرصتلاووحنلافةديرفلابةامسملاهتيفلأىلعيطويسلاحرش:ةديعسلاعلاطملا
؛ةيعماجلارادلا:ةيردنكسإلا.هدومحناميلسرهاطقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالج

صول.م1997ه4

-8494-



ه456١31,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا1

نيدلاحالصقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ءاسنلاراعشأيفءاسلجلاةهزن

صا.م868١ها1ا/8ءفوشكملاراد:توريب.دجنملا

فشكم

ه3ذ456١1,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."0417

ةبتكم:ةرهاقلا-.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/ءاسنلاراعشأفءاسلجلاةهزن

صا١٠٠.م985١ه581١/«نآرقلا

فشكم

هذ4591١,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا.4

حرشوقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/عماوجلاعمجحرشيفعماوهلاعمه
جال.م1910.ه94١«ةيملعلاثوحبلاراد:تيوكلا.مركمملاسلاعلادبع

فشكم/ثحبلاةنيع

ها١٠5ت,يطانرغلاىسومنبميهاربإ.يبطاشلا8

وبأدمحمقيقحتوةسارد؛يبطاشلايطانرغلاىسومنبميهاربإل/تاداشنإلاوتادافإلا

صال.م948١ءها4.07١,ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.نافحألا

فشكم/ثحبلاةنيع

١ه العباس.1١0١ نبسيردإنبدمحم.يعفاشلا .٠

."ط.يجافخمعنملادبعدمحمقيقحت؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحم/يعفاشلاناويد

صا011/.م986١ه١1١5«فراعملاةبتكم:ضايرلا

فشكمريغ
1١0١-٠١2ه نبسيردإنبدمحم.يعفاشلا ,سابعلا .١

-.يبعزلافيفعدمحمهيلعقلعوهعمج؛يعفاشلاسابعلانبسيردإنبدمحم/يعفاشلاناويد

ص4١٠3.م941١ها5.1/«ةثيدحلاتاعوبطملاراد:فئاطلا؛ةدج.ةحقنموةديزمءهط

-ىل/مةهود



0وحنت.يرهبألاهللاديبع,نادرمهاشنبا.«03"

ء3ط.سيدسلاناميلسنبدمحمقيقحت؛يرهبألانادرمهاشنبهللاديبعل/بدألاقئادح

ص/١٠.م1948ها4١5«ن.د:ضايرلا.اهلكباتكلاةداميوحتةحقنم

ه50-٠051,يدادغبلايلعنبهللاةبه.يرجشلانبا."09"
«ةفرعملاراد:توريب.يدادغبلايرجشلانبيلعنبهللاةبهءالمإ/ةيرجشلايلامألا

جا".[ه15915-]

فشكمريغ
ه027-..يدادغبلايلعنبهللاةبه.يرجشلانبا._.5

دمحمدومحمةساردوقيقحت؛يدادغبلايرجشلانبيلعنبهللاةبط/يرجشلانبايلامأ

جا".م1147ها4١1؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يحانطلا

فشكم

ةبه.يرجشلانبا.0 ه057٠50.يدادغبلايلعنبهللا
«يحولملانيعملادبعقيقحت؛يدادغبلايرجشلانبيلعنبهللاةبهءالمإ/ةيرجشلاةسامحلا

جا-م١191هه٠9١«يموقلاداشرإلاوةحايسلاوةفاقثلاةرازو:قشمد-.يصمحلاءامسأ

فشكم

نبفسوي,دادشنبا.1 ه777ت.عفار
«ةرهاقلاةعبطم:ةرهاقلا.دادشنباعفارنبفسويل/ةيفسويلانساحناوةيناطلسلارداونلا

صادم1970ه5

نبفسوي,دادشنبا.«7 ه577ت,عفار

-.لايشلانيدلالامجقيقحت؛دادشنبعفارنبافسويل/ةيفسويلانساحملاوةيناطلسلارداونلا

صا265-.م1957اه1787؛يجناخلاةسسوؤم:ةرهاقلا

-م8685-



نبدمحم.يناوريقلافرشنبا.4 هئ١1-١726.ديعس

-.نسحىركذنسحميدقتوقيقحت؛يناوريقلاديعسنبدمحمفرشنبال/داقتنالالئاسر

صال1714.م1947ه1.7١«رهزألاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

نبدمحأ.يشيرشلا8 ه001!,نمؤملادبع

نمؤملادبعنبدمحأل/ةثالثحورشنمريبكلاحرشلاوهو:ةيريرحلاتاماقملاحرش
جا".م1919؛هه199١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يشيبرشلا

نبدمحأ,.يشيرشلا٠” ه001119,نمؤملادبع
:توريب.8ط.يعاقبفسويقيقحت؛يشيرشلانموملادبعنبدمحأل/يريرحلاتاماقمحرش

ص171.ع[ه50١-]«ينانبللاباتكلاراد

فشكمريغ
نبيلع.ىضترملافيرشلا٠١ هغ100-71.نيسحلا

/دئالقلارردودئاوفلاررغ:ىضترملايلامأ .؟ط.ىضترملافيرشلانيسحلانبيلعل

جا-.م1951ه1741١«ىبرعلاباتكلاراد:توريب

فشكم

نبيلع.ىضترملافيرشلا.7 هغ70077-2,نيسحلا
/ىضترملافيرشلاناويد هظافلأرسفوهيفاوقبتروهققح؛ىضترملافيرشلانيسحلانبيلعل

اضردمحمهلمدق؛داوجىفطصمهنايعألمجرتوهعجار؛رافصلاديشر راد:ةرهاقلا-.ييبشلا

جاك.م1998.ه171/4١«ءاوللاراد:ضايرلا؛ةيبرعلابتكلاءايحإ

فشكم

هئ1"17007-2,نيسحلانبيلع,.ىضترملافيرشلا.”٠7
نبيلعل/يريمحلاديسللبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأحدميفةبهذملاةديصقلاحرش

هها٠9,ديدجلاباتكلاراد:توريب.بيطنملادمحمقيقحت«ىضترملافيرشلانيسحلا

صام.م6

55

م65



ه7"07-140,رمعنبدمحمنبرمع,ينيبولشلا.٠5

هسرد؛ييبولشلارمعنبدمحمنبرمعل/ريبكلاةيلوزجلاةمدقملاحرش وهسنبيكرتهققحو
(صا08)جما“.م9914١ءه١4١5«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.؟ط-.يبتعلالازننب

فشكمريغ
ه917719١٠,دمحمنبدمحأ,يجافخلاباهشلا0
/ايندلاةايحلاةرهزوابلألاةناحير دمحمنبدمحأنيدلاباهشل ميهاربإحيحصت«يجافنخلا

ص441.م141ل9/هه94١١«ةرماعلاةعبطملا:ةرهاقلا.يقوسدلارافغلادبع

فشكمريغ
ها91119٠٠دمحمنبدمحأ,يجافخلاباهشلا."-1
حاتفلادبعقيقحت«يجافخلادمحمنبادمحأنيدلاباهشل/ايندلاةايحلاةرهزوابلألاةناحير

ج7-.م1951ءها41/؛يبلحلايبابلاىسيع:ةرهاقلا.١ط.ولحلا

فشكم

ه9171719١٠.دمحمنبدمحأ,يجافخلاباهشلا"7
يفصاوغلاةردحرش /يريرحللصاونلاماهوأ دمحمنبدمحأنيدلاباهشل -.يحافخلا

صالالا».م١188هه99١١«بئاوجلاةعبطم:[ايكرت]ةينيطنطسق

ه9171719١٠دمحمنبدمحأ,يجافخلاباهشلا,.
ينصاوغلاةردحرش /يريرحللصاونلاماهوأ -.يحافخلادمحمنبدمحأنيدلاباهشل

جا-م١188ها599ءايلعلاةفالخلاراد:[ايكرت]ةينطنطسق

ه9171719١٠دمحمنبدمحأ,يجافخلاباهشلا.
«يحافنخلادمحمنبدمحأنيدلاباهشل/ليخدلانمبرعلامالكيفاميفليلغلاءافش

صا0015.م194037ءه568١«ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يناسعنلاردبدمحمحيحصت

فشكمريغ

-موم-



٠١19ه 9177 نبدمحأ.يجافخلاباهشلا .دمحم "٠
حيحصت؛يجافخلادمحمنبدمحأنيدلاباهشل/ليحدلانمبرعلامالكيفاميفليلغلاءافش

ههاا/١؛نيسحلامرحلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يجافخمعنملادبعدمحمةعجارموقيلعتو

صالل.م01

فشكم

917-٠١194ه .دمحمنبدمحأ.يجافخلاباهشلا "١
/سلاحازارط :ةرهاقلا-.دمحمنبيبهوحيحصت؛يجافخلادمحمنبدمحأنيدلاباهشل

صالالا.م451١ءهه1/814١«ةيبهولاةعبطملا

فشكمريغ
ها/750,يبلحلاناملسنبا,دومحمباهشلا"7
/لسزتنلاةعانصىلإلسوتلانسح قيقحت؛يبلحلاناملسنبادومحمنيدلاباهشل مركأةساردو

ةلسلس).ص4١4.م٠198ءها١.1١«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.فسوينامثع

(م5؛ثارتلابتك

فشكمريغ
ه787-177,كلملادبعنبدمحأ,يسلدنألاديهشنبا.”
هعمج؛يسلدنألاكلملادبعنبدمحأديهشلانبال/هلئاسرويسلدنألاديهشنباناويد

يبحمهققحو صا414.م997١ءه١4١17«ةيرصعلاةبتكملا:توريب.١ط.بيدنيدلا

فشكم

ه17787,كلملادبعنبدمحأ,يسلدنألاديهشنبا.5
-.يناتسبلاسرطبقيقحت؛يسلدنألاكلملادبعنبدمحأديهشنبال/عباوزلاوعباوتلالئاسر

ص١٠٠.م1961ءه١/1١ءرداصةبتكم:توريب

فشكمريغ
ارمنبقاحسإورمعوبأ,ينابيشلا.”0 ه1-95٠١٠
هلمدقوهققح؛ينابيشلارارمنباقاحسإورمعيبأل/فورحلاباتك[وأ]ميجلاباتك

يدهمدمحم,دمحأدمحمهعجار؛يوابزعلاميركلادبع«يواحطلاميلحلادبع«يرايبألاميهاربإ

-١898«(ةيريملاعباطملانوؤشلةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.نسحديمحلادبع؛مالع

جال.م1916-1١914ه8

-ملهع-



1/17911,ركبيبأنبيلعنبدمحم,ييشلا"71 هل
ركبيبأنبيلعنبدمحمفيلأت/لاثمألالاثمت هلمدقوهققح؛ييشلا -.١أط.نايبذدعسأ

جا.م1947ها4٠5«ةريسملاراد:توريب

فشكم

ت00٠١ه .يجوقلاىفطصمنبدمحم,هدازخيش .'""١7

خيشيحوقلاىفطصمنبدمحمفيلأت/بويأنبماشهنبكلملادبعلبارعإلادعاوقحرش
-.م1996ءها١141١5ءرصاعملاركفلاراد:توريب.١ط-.ةورمليعامسإقيقحتوةسارد؛هداز

صا

فشكم

نبليعامسإ,دابعنببحاصلا.”4 ه0ت,دابع

لآنسحدمحمقيقحت؛دابعنباليعامسإبحاصلل/يتاوقلاجيرختوضورعلايفعانقإلا
ص1١1.م٠95١,ه1/9١«ةيملعلاةبتكملا:دادغب.نيساي

فشكم

نببحاصلا."85 نبليعامسإ,دابع ه0ت,دابع

/ءاظلاوداضلانيبقرفلا -.نيسايلآنسحدمحمقيقحت؛دابعنبليعامسإبحاصلل

صا.م1908.ه١١ا/8؛ةضهنلاةبتكم:دادغب

فشكم

نببحاصلا."1 نبليعامسإ,دابع ها80ت.دابع

-.نيسايلآنسحدمحمقيقحت؛دابعنبليعامسإبحاصلل/يبتملائواسمنعفشكلا

ص419.م1956.ه٠58١«ةضهنلاةبتكم:دادغب

فشكم

نببحاصلا١" نبليعامسإ,دابع ه0تن.دابع

/ةغللايفطيحملا نبليعامسإبحاصلل ةرازو:دادغب.نيسايلآنسحدمحمقيقحت؛دابع

جا'.م1974-191/8«مالعإلاوةفاقثلا

فشكم
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نببحاصلا."17 نبليعامسإ,دابع ه0ت,دابع

:دادغب.نيسايلآنسحدمحمقيقحت؛دابعنبليعامسإبحاصلل/دابعنببحاصلاناويد

صال14.م1956ءها7485ءةضهنلاةبتكم
فشكرم

نبناميلس,يرصرصلا."7 ها/701-11,يوقلادبع

ةسارد؛يرصرصلايوقلادبعنبناميلسفيلأت/ةيبرعلايركنمىلعدرلافةيبضغلاةقعصلا
١.ط.لضافلادلاخنبادمحمقيقحتو صال.م94917١/هه411١؛ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا

فشكم/ثحبلاةنيع

ه١ت.يفوكلاديلولانبماسم,يناوغلاعيرص."
:ةرهاقلا.ناهدلايماسقيقحت؛يفوكلايناوغلاعيرصديلولانبملسمل/ديلولانبملسمناويد

صد96.ما9851ءها1/5١.فراعملاراد

ه0117٠10,يودعلادمحمنبنسحلا,يناغصلا,”0
رداقلادبعدمحمةساردوقيقحت؛يناغصلايودعلادمحمنبنسحلافيلأت/دادضألاباتك

صا147.م994١ه404١«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا_.دمحأ

فشكم

ه٠10نا,يودعلادمحمنبنسحلا.يناغصلا,1
حاحصوةغللاجاتباتكلةلصلاوليذلاوةلمكتلا دمحمنبنسحلافيلأت/ةيبرعلا يودعلا

؛يرايبألاليعامسإميهاربإ,ميهاربإلضفلاوبأدمحمءيواحطلاميلعلادبعقيقحت؛يناعنصلا

ء«بتكلاراد:ةرهاقلا.مالعيدهمءدمحأهللافلخدمحم«نسحديمحلادبعةعجارم

جاك.م18161914ه)599-

ه010١٠10,يودعلادمحمنبنسحلا,يناغصلا"7
دمحمقيقحت؛يناغصلايودعلادمحمنبانسحلل/ءافلافرح:رخافلابابللاورخخازلابابعلا

ةلسلس).صالال5.م١98١ه١150١«مالعألاوةفاقثلاةرازو:دادغب.نيسايلآنسح

1١(؛سراهفلا

فشكم(/ثحبلاةنيع

-ةه5-



ه01١٠10,يودعلادمحمنبنسحلا.يناغصلا.,”

؛يناغصلايودعلادمحمنبنسحلافيلأت/ةيديردلاحيشوتيفةيطمسلاةدالقلاحرشيفلحترملا

«يمالسإلاثارتلاءايحإزكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.ناحدمحأهلمدقوهقمح

(يمالسإلاثارتلانم).ص0٠6.م1988اها8

ها١0١دعبت.دمحمنبريغصلادمحمريغصلا"6
«ن.د:ساف.ينرفيلادمحمنبريغصلادمحمفيلأت/لهسنباحيشوتحرشيقلهسلاكلسملا

دم1504 صا٠.

نبكبيأنبليلخ,يدفصلا٠" هلا/79715,هللادبع
هيلعقلعوهققح؛يدفصلاهللادبعنباكبيأنبليلخل/فيرحتلاريرحتوفيحصتلاحيحصت

ةبتكم:ةرهاقلا.١ط.باوتلادبعناضمرهعجار؛يواقرشلاديسلاهسراهفعنّصو

صام-.م980١ها5١8«يغاخلا

فشكم

نبكبيأنبليلخ,يدفصلا١" ها/79575,هللادبع
وبأدمحمقيقحت؛يدفصلاهللادبعنباكيبيأنببليلخل/نوديزنبةلاسرحرشيفنوتملامامت

صد.007-.م1959ءه89١«يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.ميهاربإلضفلا

فشكم

نبكبيأنبليلخ,يدفصلا"77 هىا/79715,هللادبع
حيشوت هللادبعنبكبيأنبليلخفيلأت/حيشوتلا .قلطمبيبحريبلأقيقحت؛يدفصلا

صال371-.م1955ه185١«ةفاقثلاراد:توريب

فشكم

نبكبيأنبليلخ,يدفصلا.”"7" ها/795115.هللادبع
قازرلادبعهيلعكردتساوهققح؛يدفصلاهللادبعنبكبيأنبليلخفيلأت/روعلابروعشلا

مما.ما91/24اها5.9ءرامعراد:عندرألا]نامع.١ط.نيسح ص2رراد:[تدرالا]

فشكم
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فا51/1١٠0.يئاطلازيزعلادبع,يلحلانيدلايفص.'"1
.يلحلايئاطلازيزعلادبعنيدلايفصل/يلاغلاصخرملاويلاحلالطاعلاباتكلا

مولعلاعمجم).ضصالا294714.م908١ءه1/8١«رنياتشزتنارفةعبطم:[ايناملأ]ندابسيف

(٠١؛قارشتسالاةنحلبادآلاو

فشكم

نبةمصلا,يريشقلاةمصلا.,0 ه00وحنت,.هللادبع
زيزعلادبعهققحوهعمج؛يريشقلاهللادبعنبةمصلل/يريشقلاهللادبعنبةمصلانباناويد

).ص97١م١198ه١1٠0١«يبدألاضايرلايدان:ضايرلا.لصيفلادمحم باتك

(8”*؛رهشلا

فشكمريغ
ه30وحنت.هللادبعنبةمصلا,يريشقلاةّمصلا."15
-.يعاقبلاريخدمحمقيقحت؛يريشقلاهللادبعنبةمصلل/يريشقلاهللادبعنبةّمِصلانباناويد

صاا/5.م١98١ءها١4٠.1١«ةعابطللةبيتقراد:قشمد
فشكم

ها70ت.هللادبعنبىيحينبدمحم,يلوصلا"7
دومحمليلخهيلعقلعوهققح؛يلوصلاهللادبعنبىيحينبدمحمفيلأت/مامتيبأرابخأ
هلمدق؛يدنهلامالسإلاريظن؛مازعهدبعدمحمءركاسع ىلإيلوصلاةلاسر:هلوأب.نيمأدمحأ

فكتافنبمحازم ةعابطلليراجتلابتكملا:توريب.هرعشومامتيبأرابحأفيلأت

(07؛يبرعلاثارتلارئاخذ).ص“4٠.[م95١-]؛رشنلاوعيزوتلاو

فشكم

ه0ت.هللادبعنبىيحينبدمحم,يلوصلا."4
/باتكلابدأ -.ه١4١«ةيملعلابتكلاراد:توريب-.يلوصلاهللادبعنبىيحينبدمحمفيلأت

ص4

فشكمريغ
ه170ت,هللادبعنبىيحينبدمحم,يلوصلا,”

؛يلوصلاهللادبعنبىيحينبدمحمفيلأت/قاروألاباتكنممهرابمحأوءافلخلادالوأراعشأ

صا754-.م1914ءه11949«ةريسملاراد:توريب.؟ط.نودثرويهةيانع
فشكر
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نبىيحينبدمحم.يلوصلا” ه170ت.هللادبع
ديشرفلخقيقحت؛يلوصلاهللادبعنبىيحينبدمحمحرش/مامتيبألةسامحلاناويد

ج7-م1978ها199١«نونفوةفاقثلاةرازو:دادغب.نامعن

فشكمريغ
ه577017.بجنمنبيلع.يفريصلانبا١”,_

:قشمد-.عناملازيزعلادبعءباصقديلوقيقحت؛يفريصلانببجنمنبيلعفيلأت/تايلضفألا
صال940.م1941ها405«ةيبرعلاةغللاعمجب

ه577057,بجنمنبيلع,يفريصلانبا"7

-.١ط-.ديسداؤفنميأقيقحت؛يفريصلانببجنمنبيلعل/لئاسرلاناويديفنوناقلا
(ةيبرعلالئاسرلا).ص44١.م٠44١.ءها١]4١1١«ةينانبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا

فشكمريغ
ه1177١,سوأنببيبحمامتوبأ,يئاطلا"7

ةعبطم:ةرهاقلا.يجافخمعنملادبعدمحمقيقحت؛يئاطلاسوأنببيبحمامتيبأل/ةسامحلا

جا.م1508هاا«حيبصيلعدمحم

ه117١.سوأنببيبحمامنوبأ,يئاطلا"5
:ضايرلا-.ناليسعميحرلادبعهللادبعقيقحت؛يئاطلاسوأنببيبحمامتيبأل/ةسامحلا

١4(؛يملعلاسلجملا).جا.م١98١:.ه١14.8١«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج

/ثحبلاةنيع فشكم

ه117١.سوأنببيبحمامنوبأ,يئاطلا”0
يئميملازيزعلادبعقيقحت؛يئاطلاسوأنبابيبحمامتيبأل/تايشحولا[وأ]ىرغصلاةسامحلا

-,م1957ءها174817«فراعملاراد:ةرهاقلا.ركاشدمحمدومحمهيشاوحيفداز؛يتوكجارلا

صال
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ه117١.سوأنببيبحمامتوبأ.يئاطلا"7
ءه6٠77١«لوهلايبأةعبطم:ةرهاقلا.يئاطلاسوأنببيبحمامتيبأل/مامتيبأناويد

صاه4م١0

ه11771,سوأنببيبحمامتوبأ.يئاطلا."/
:ةرهاقلا.نوراهدمحممالسلادبعقيقحت؛يئاطلاسوأنببيبحمامتيبأل/مامتيبأتايزمه

صالو.م154١.ءها759.فراعملاراد

فشكمريغ
ه177؟ت,يولعلادمحأنبدمحم,ابطابطنبا

/رعشلارايع نبافيلأت لولغزدمحمقيلعتوقيقحت؛يولعلادمحأنبدمحمابطابط
ص196م1984بها404؛فراعملاةأشنم:ةيردنكسإلا.مالس

فشكم

ه177ت,يولعلادمحأنبدمحم,ابطابطنبا
/رعشلارايع _َعناملارصاننبزيزعلادبعقيقحت؛يولعلادمحأنبدمحمابطابطنبافيلأت

صا0347548.م1986ها1.0٠5«يجناخلاةبتكمعيزوت:ةرهاقلا

نبديزي.ةيرثطلانبا” هات.ةملس

ةعبطم:دادغب-.نماضلاحلاصمتاحقيقحت؛ةيرثطلانبةملسنبديزيل/ةيرثطلانبديزيرعش
صا71/.م1917ءها8917ءدعسأ

فشكم

ها171ت.ةملسنبديزي.ةيرثطلانبا١

-.ديشرلادعسنبرصانقيقحتوعمجوةسارد«ةيرثطلانبةملسنبديزيل/ةيرثطلانبديزيرعش
ص8١١م1948.ه٠.14١.ةكمراد:ةكم.١ط

فشكمريغ
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ه494-070,يلعنبزيزعلادبع,يسلدنألاناحطلانبا"07
امهدودعمتابثإونيتملكوأةملكنمىلاعتهللاباتكيفنيتدراولانيتزمحلاليصحتباتك

فلأمهلملعنملءارقلاماهسبهمايقعمءالعنبورمعيبأمسابًاموسرمنيتفلتخموأنيتقفتم
/ءادألافمهس يلعنبزيزعلادبعناحطلانبا بوقعيدمحمهلمدقوهققح؛يسلدنألا

.م1997ه١4١7«يناتسكرتبوقعيدمحمرشن:ةيوبنلاةنيدملا.١طا.يناتسكرت

نملئاسر).ص6٠ (؟؛ثارلا

ه01--494.يلعنبزيزعلادبع,يسلدنألاناحطلانبا."07
بوقعيدمحمقيقحت؛يسلدنألايلعنبزيزعلادبعناحطلانبال/اهتافصوفورحلاجراخم

.م1997ه١14١15«يناتسكرتبوقعيدمحمرشن:ةيوبنلاةنيدملا.؟ط..يناتسكرت

نملئاسر).ص١٠ ١(؛ثارتلا

15 ه١٠19ت,يناورهنلاايركزنبىفاعمنارطنبا.

/يتاشلاحصانلاسينألاويتاكلاحلاصلاسيلجلا ةسارد؟يناورهنلارارطنبايركزنباىفاعمل

جا.م1981ها40١ءبتكلاملاع:توريب.١ط-.يلوخلايسرمدمحمقيقحتو

ه017ت.هللادبعنبدمحمنبناميلس,ةوارطلانبا0
نمءاجامضعببحاصفإلا ميدقت؛ةوارطلانبهللادبعنبدمحمنبناميلسل/حاضيإلايفأطخلا

ص107.م1114ه١4١4؛ثارتلاراد:ةكم.١ط-.تيبثلاديبعنبدايعقيقحتو

ها77١1ت.يسنوتلاىفطصمنبدمحأ,يدورطلا7
؟يسنوتلايدورطلاىفطصمنبدمحأفيلأت/تاراعتسالاقيقحتيفتارابعلاعماجباتك

رشنللةيريهامجلارادلا:هتارصم.١ط..يبرحلاناضمردمحمقيقحتوةسارد عيزوتلاو

جمايفجا.م1985ه14.11«نالعألاو

فشكم
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دمحمدومحم.يحانطلا"7

/ه١ةنسىفوتملاجارسلانبركبيبألوحنلايفلوصألاباتكسراهف دومحمدادعإ

صالال-.م1985ءه1405١«يخناخلاةبتكم:ةرهاقلا.يحانطلا

لصفنمفاشك

ه١10ت,يلعنبدحاولادبع.يوغللابيطلاوبأ4

عمجب:قشمد-.يخونتلانيدلازعقيقحت؛يوغللايلعنبدحاولادبعبيطلايبأل/لادبإلا

جا”.م١195-01906اها١58١-8+١,ةيبرعلاةغللا

ه١101ت,يلعنبدحاولادبع,يوغللابيطلاوبأ5

/عابتالاباتك يلعنبدحاولادبعبيطلايبأل نيدلازعهلمدقوهققح؛يوغللا

48«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.يحخونتلا عمجبتاعوبطم).ص8١١.م١195ءها١

(قشمدبةيبرعلاةغللا

ه١101ت,يلعنبدحاولادبع,يوغللابيطلاوبأ
-.نسحةزعقيقحت؛يوغللايلعنبدحاولادبعبيطلايبأل/مالكلايفدادضألا

جا.م1975بها8“«يبرعلايملعلاعمجملا:قشمد

ه101ت,يلعنبدحاولادبع.يوغللابيطلاوبأ5
عمجملا:قشمد-.نسحةزعقيقحت؛يوغللايلعنبدحاولادبعبيطلايبأل/ةغللايثىنثملا

ص117.م193506١ه١«يبرعلايملعلا

فشكمريغ
ه١10تيلعنبدحاولادبع,يوغللابيطلاوبأ"17
-.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت؛يوغللايلعنبدحاولادبعبيطلايبأل/نييوحنلابتارم

عبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا.١ط صا1٠0-.م1968ءها11/8١ءرشنلاو

فشكمريغ
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ه101ت.يلعنبدحاولادبع.يوغللابيطلاوبأ"177
.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت؛يوغللايلعنبدحاولادبعبيطلايبأل/نييوحنلابتارم

عيطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا.؟ط ص٠15.م1914ءها184ءرشنلاو

/ثحبلاةنيع فشكم

ه١1ت,يناسارخلاروغيطنبدمحأروغيطنبا.5
-.م14417ه408١؛ةثادحلاراد:توريب.يناسارخلاروغيطنبدمحأل/ءاسنلاتاغالب

ص٠”

فشكمريغ
نبيلع,رفاظنبا.0 ه0717-117,يدزألارفاظ

ولحنألاةبتكم:ةرهاقلا-.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت؛يدزألارفاظنبيلعل/ةئادبلاعئادب
(بدألانويع).ص794.م٠147.ءه٠19١«ةيرصملا

فشكم

ه:ء.وحنت,يريمحلادمحمنبليعامسإ,رماعنبا.7
ةساردلابتكوهققح؛يريمحلارماعنبدمحمنبليعامسإفيلأت/عيبرلافصويفعيدبلا

ص198.م1941ءه5017١«يناملاراد:ةدج.١ط.ناليسعهللادبعهيلعقلعو

هلا١_ه.قا١٠.يرماعلاكلامنبليفطنبرماع,ليفطلانبا.”
ركبيبأةياور؛يرماعلاكلامنبليفطنبرماع/ليفطلانبرماعناويد مساقنبدمحم
/طوطخملاىلإليلقرشتسملااهفاضأتايبأعمبلعثنبىبحينبدمحأسابعلايبأنعيرابنألا

صا110.م1991ءه5418١«ريشبلاراد:[ندرألا]نامع.١ط.يشتيرهنجىدهقيقحت

ه9407١١١٠.نيسحنبدمحمنيدلاءاهب,يلماعلا.
دمحأرهاطلاميدقتوقيلعتوقيقحت؛يلماعلانيسحنبدمحمنيدلاءاهبل/لوكشكلا

جالم١195ها58٠١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يوازلا

فشكم

م51



هذهوحنت,عاقرلانبيدع.يلماعلا.9
هللادبعةساردوقيقحتوعمج؛يلماعلاعاقرلانبيدعل/يلماعلاعاقرلانبيدعرعشناويد

ص4١٠.م180١ه405١«ةيلصيفلاةبتكملا:ةكم.يتاكربلاٍئيسحلا

نبفسوينبلادبعنبا٠١". ه714177,هللادبع
؛ريلادبعنبهللادبعنبفسويفيلأت/سجاهلاونهاذلاذحشوسلاحاسنُأوسلاحملاةجهب
ءها7271١]«يبرعلابتاكلاراد:ةرهاقلا.طقلارداقلادبعةعجارم«يلوخلايسرمدمحمقيقحت

جا.م557١

فشكم/ثحبلاةنيع

١ائه ت.نمحرلادبعنبرهاقلادبع,يناجرجلارهاقلادبع .""1١

/ةغالبلارارسأباتك -.ةحقنم7ط.زير.هقيقحت؛يناجرحلانمحرلادبعنبرهاقلادبعل

صمم55.م4ءها7074«فراعملاةرازو:[ايكرت]لوبناتسإ
فشكم

هئا١1ت.نمحرلادبعنبرهاقلادبع,يناجرجلارهاقلادبع."
اهححص؛يناجرمجلانمحرلادبعنبرهاقلادبعفيلأت/نايبلاملعيفةغالبلارارسأ

-.م19178ها54١«,ةفرعملاراد:توريب.اضرديشردمحمديسلااهيشاوحقلعو

ص4٠

هئا١1ت,نمحرلادبعنبرهاقلادبع,يناجرجلارهاقلادبع."617"
/ةغالبلارارسأباتك نمحرلادبعنبرهاقلادبعفيلأت هيلعقلعوهأرق؛يناجرجلا دمحمدومحم

راد:ةدج.١ط.ركاش ص44٠م1941ها517«يناملا
فشكم

هئا1ت.نمحرلادبعنبرهاقلادبع.يناجرجلارهاقلادبع."17
رهفيبأهيلعقلعوهأرق؛يناجرحلانمحرلادبعنبرهاقلادبعفيلأت/زاجعإلالئالدباتك

«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.فملؤمللتاقيلعتولئاسراهعم.ركاشدمحمدومحم

ص5841١-.م1984اها5

فشكمريغ

-م854-



هئا١ت.نمحرلادبعنبرهاقلادبع,يناجرجلارهاقلادبع.0
هدبعدمحمقيقحت؛يناجرحلانمحرلادبعنبرهاقلادبعفيلأت/زاجعإلالئالدينلحدملا

ص104.م1507ءها١17١ءاضرديشردمحم:ةرهاقلا.يطيقنشلادومحمدمح

فشكمريغ
ه7"74-1778,يسلدنألادمحمنبدمحأ,هيردبعنبا7
هححصوهطبض؛يسلدنألاهبردبعنبادمحمنبدمحأفيلأت/ديرفلادقعلاباتك

.؟ط.يرايبألاميهاربإ؛نبزلادمحأءنيمأدمحأهسراهفبتروهتاعوضومنونعو

جا".م948١ءه510١ءرشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةنحل:ةرهاقلا

فشكم/ثحبلاةنيع
ه747-778.يسلدنألادمحمنبدمحأ.هبردبعنبا7
/ديرفلادقعلاباتك عضو؛يسلدنألاهيردبعنبدمحمنبدمحأ «يقابلادبعداؤفدمحمهسراهف

جال-.م1951ءه177١ءرشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةنحل:ةرهاقلا.بلطملادبعداشردمحم

فشكم

ه157-1778,يسلدنألادمحمنبدمحأ.هبردبعنبا4
هشماهب.نيدلافرشليلخميدقت؛يسلدنألاهبردبعنبدمحمنبدمحأفيلأت/ديرفلادقعلا

راد:توريب-.يناوريقلايرصحلابفورعملايلعنبميهاربإهفلؤمل/بابلألارمثوبادآلارهز
جال-.[م19/8-ه40١-]«فراعملاةبتكم:ضايرلا«لالهلاةبتكم

ه147-178.يسلدنألادمحمنبدمحأ,هبردبعنبا."
_نايرعلاديعسدمحمقيقحت؛يسلدنألاهبردبعنبدمحمنبدمحأفيلأت/ديرفلادقعلا

جم؛فج6.[م98١-بها؛.-],ةئيدحلاةبتكم:ضايرلا؛ركفلاراد:توريب

١ه لبقت,بلوتنبرمنلا.بعكدبعنبا ."٠

:دادغب-.يسيقلايدومحيرونةعنص؛بعكدبعنببلوتنبرمنلل/بلوتنبرمنلارعش
-.م1159ها585«فراعلاةعبطم ص4١1

-8456-



ها":دعبت,يفاكلادبعنبهللاديبع,يديبعلا.,1
راد:توريب؛نايبلارادةبتكم:دادغب.يفاكلاهللاديبعل/هلهأريغىلعهبنونضملاحرش

.[ها19١-]«بعص صدالا

فشكم

هل١؟دعبت,نمحرلادبعنبدمحم.يديبعلا,”
هللادبعقيقحت؛يديبعلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/ةيبرعلاراعشألايفةيدعسلاةركذتلا

ص101م١198ءها١4١١«باتكللةيبرعلارادلا:[ايبيل]سلبارط.يروبحلا

/ثحبلاةنيع فشكم
ه١١1-١٠17,ينيعلامساقنبليعامسإ,ةيهاتعلاوبأ"7
ةعابطللرداصراد:توريب.ئيعلامساقنبليعامسإةيهاتعلايبأل/ةيهاتعلايبأناويد

صدهل١.م954١هها7854١«رشنلاو

ه07-٠178.دمحمنبيلعنبدمحم,يبرعنبا”5
م1941ه١40١ءرداصراد:توريب-.يبرعنبدمحمنبىلعنبدمحم/قاوشألانامجرت

ص6٠

نمؤمنبيلع,روفصعنبا"0 ه"09179,يليبشإلا

:دادغب-.حانجوبأبحاصقيقحت؛يليبشإلاروفصعنبنمؤمنبيلعل/يجاجزلالمجحرش
جا.م1987ها107«يمالسإلاثرنلاءايحإ«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو

/ثحبلاةنيع فشكم
ه"09179,يليبشإلانمؤمنبيلعروفصعنبا1

-.ةوابقنيدلارخفقيقحت؛يليبشإلاروفصعنبنمؤمنبيلعل/فيرصتلاينعتمملا
جا.م1978هها92٠,ةديدجلاقافآلاراد:توريب.امثط

/ثحبلاةنيع فشكم

-مك5-



قلاخلادبعدمحم,ةميضع."
/هلةساردوهيوبيسباتكسراهف :ةرهاقلا.١ط.ةميضعقلانخخلادبعدمحماهعضو

ص١41.م1918«ها9485,ةداعسلاةعبطم

٠لصفنمفاشك

فىا/57959.نمحرلادبعنبنيدلاءاهب.ليقعنبا"4

يبحمدمحمقيقحت؛ليقعنبنمحرلادبعنبنيدلاءاهبل/كلامنباةيفلأىلعليقعنباحرش
جمافجا.م19ه5ءركفلاراد:توريب.١هط.ديمحلادبعنيدلا

هىلا/79619,نمحرلادبعنبنيدلاءاهب.ليقعنبا8

مصاعقيقحت؛ليقعنبنمحرلادبعنبانيدلاءاهبحرش/كلامنباةيفلألليقعنباحرش
دمحمقيفوتهحيحصتوهليدعتوهقيسنتبماق؛سيرلانسح«رودنغلاحاتفلادبع«راطيبتحجهب
بتكلاوجهانملاوثاحبألاةرادإ؛ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.يرهوجلا

جام1945-19484:ه1415-١14014؛ةيساردلا

ىلا/7959,نمحرلادبعنبنيدلاءاهبليقعنبا16١".

ليهستىلعدعاسملا باتكىلعليقعنبنيدلاءاهبليلجلامامإللىفصمحقنمحرشدئاوفلا
لماكدمحمقيلعتوقيقحت؛ليقعنبنمحرلادبعنبنيدلاءاهبحرش/كلامنبالليهستلا

:قشمد.يمالسإلاثازتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.تاكرب

نم)جا.م1983-1948.ها1105-15006هلاراد ("4يمالسإلاثارتلا
فشكم

فىا/79419,نمحرلادبعنبنيدلاءاهب,ليقعنبا١"

قيلعتوقيقحت؛ليقعنبنمحرلادبعنبنيدلاءاهبحرش/كلامنبالدئاوفلاليهستىلعدعاسملا
لماكدمحم جا.م1944-198.6ه)10-10665),ركفلاراد:قشمد.تاكرب
فشكم

-م51-



نبهللادبع.يربكعلا"5 ه"074-17,نيسحلا
:قشمد-.ناهبنهلإلادبعقيقحت؛يربكعلانيسحلانبهللادبعهالمأ/يوبنلاثيدحلابارعإ

(قشمدبةيبرعلاةغللاعمجمتاعوبطم)-.صال.٠م917١ه917١"1«تباثنباديزةعبطم

فشكر

نبهللادبع.يربكعلا"7 ه"017١71-71+,نيسحلا

بيدأدمحمميدقتوقيقحت؛يربكعلانيسحلانبهللادبعءالمإ/يرفنشلاةيمالبارعإ

ص5١1.م1984ءها104١«يمالسإلابتكملا:توريب.١ط.نارمجدحاولادبع

فشكم

نبهللادبع.يربكعلا.5 ه017-117+,نيسحلا

-.يناولحلاريخدمحمهلمدقوهققح؛يربكعلانيسحلانبهللادبعل/وحنلايفةيفالخلئاسم

ص111-.[م917/4١ه8143١«ثارتللنومأملاراد:قشمد.؟ط

فشكم

ه١1؟-١17,.ملسمنبةلبجنبيلع,كوكعلا.,0
ةلبجنبيلعرعش كوكعلاببقلملا هعمج؛كوكعلاملسمنبةلبجنبىلع/(ه7١١-7١.)

ةرادإ«فراعملاةرازو:ضايرلا؛فراعملاراد:ةرهاقلا.؟ط.ناوطعنيسحهلمدقوهققحو

(484؛برعلارئاخذ).صا44.م1917ءها595١«ةيسردملاتابتكملا

ه7772,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ."171
/يرعملاءالعلايبأتايموزليفناويحلاةقيدح -.يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأفيلأت

صا017.ما9178ها759/ءدجملاةعبطم:قشمد

ه7772,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ.1
ةبتكمراد:توريب.اضر.نقيلعت؛يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأل/دنزلاطقسناويد

صام4-.م1158ءها788«ةايحلا

/ثحبلاةئيع فشكم

-8548-



ه777440,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ

يفيرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأليورلافرحقبسيامممزليالامموزلناويد
؛يزيربتلابيطخلاةياورب؛يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأل/ايندلامذودهزلاوةظعلا

-.١ط.يحزايلالامكهضارغأوهريباعتحرشوهررح؛يقيلاوحلاروصنميبأةعجارم

١(؛رعشلانيواودةعوسوم)-.ص4١7-.[م151١-]«ليحلاراد:توريب

هغغ7770,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ8
راد:ةرهاقلا.ئطاشلاتنبقيقحت؛يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأل/نارفغلاةلاسر
(4؛برعلارئاخذ).ص606.م٠96١.ءها٠1707«فراعملا

فشكم/ثحبلاةنيع

ه7774,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ٠.
تنب)نمحرلادبعةشئاعقيقحت؛يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأل/جحاشلاولهاصلاةلاسر

ض/5١٠.م1916هها795١.فراعملاراد:ةرهاقلا.(ئطاشلا

فشكم

ه777445.هللادبعنبدمحأ.يرعملاءالعلاوبأ١
/ةكئالملاةلاسر نبدمحأءالعلايبأءالمإ يبألئاسروءانهلاةلاسراهيلي.يرعملاهللادبع

يراجتلابتكملا:توريب.ءاملعلانمةنحلقيقحت؛ىرخألئاسروةاعدلايعادعمءالعلا

(يبرعلاثازنلارئاخذ).صا“.4.ه5917١-ءرشنلاوعيزوتلاوةعابطلل

فشكم/ثحبلاةنيع

ه777449,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ"٠".
عمجم:قشمد.يسلبارطلادحبأقيقحتوعمج؛يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأل/حبانلارجز

(قشمدبةيبرعلاةغللاعمجمتاعوبطم).ص97١.م1985ه1«ةيبرعلاةغللا

فشكم/ثحبلاةنيع

ه777449,هللادبعنبدمحأ.يرعملاءالعلاوبأ٠7”.
نبتدمحأءالعلايبألبوسنملا/مامتيبألةسامحلاناويدحرش قيقحتوةسارد؛يرعملاهللادبع

ج15.م١195اها«يمالسإلابرغملاراد:توريب-.ةشقندمحمنيسح (صا١175١)

-459-



ه5779,هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ٠0
دمحأءالعلايبأءالمإ/يئاطلايرتحبلاديبعنبةدابعيبأراعشأىلعمالكلايفديلولاثبع

؛يندملاهللادبعدمحمثاحبأهيلإفاضأوهضماوغحضوأوهظافلأححص؛يرعملاهللادبعنب

بيكشلنيتمدقع,ردصم؛يراصنألابيطلادمحمفارشإب -.لكيهنيسحدمحمو«نالسرأ

صا1457-.م1918:؛ه198١«يقزنلاةعبطم:قشمد؛ينوزبارطلادعسأ:ةرهاقلا

ه7759.هللادبعنبدمحأ,يرعملاءالعلاوبأ60

دومحمقيقحت؛يرعملاهللادبعنبدمحأءالعلايبأل/ظعاوملاوهللاديجمتيفتاياغلاولوصفلا

)-.صد514.م919١هها794١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.يتانزنسح

١(؛ثارتلاباتك

فشكمريغ
ه0190317دمحمنبدمحم,يناهبصألابتاكلادامعلا.7
/رصعلاةديرجورصقلاةديرح شاترذآقيقحت؛يناهبصألابتاكلادامعلادمحمنبدمحم

-.ىبحيجاحلانبايناليحلاءيوطملايسورعلادمحم«يقوزرملادمحمهيلعدازوهحقن؛شونرذآ

ج4.م19ا/1-91١5ل1بها8917-١795«ءرشنللةيسنوتلارادلا:سنوت

/ثحبلاةنيع فشكم

دمحأليلخ,ةريامع٠.

-.ءاجيهلاوبأدمحأهججاربىلعفرشأ؛ةريامعدمحأليلخهلمدقوهعنص/برعلاناسلسراهف

جال.م941١ه581١/«ةلاسرلاةسسؤم:توريب؛كومريلاةعماج:دادغب.١ط

لصفنمفاشك

هت.دعسنبديلخنبهللادبع.لثيمعلاوبأ4
يبأدعسنبديلخنبهللادبعل/هانعمفلتمخاوهظفلقفتاامم:ةغللانمروثأملاباتك

«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.دمحأرداقلادبعدمحمةساردوقيقحت؛لقثيمعلا

صا9ؤ4م1948ه8

ا

-ما/وءد



نبدمحأ,ةريمعنبا"5 ه087-108,يسنلبلاهللادبع
ميدقت؛يسنلبلاةريمعنبهللادبعنبدمحأفيلأت/تاهيومتلانمنايبتلايفامىلعتاهيبنتلا

.م991١ءها١14١7«ةديدجلاحاجنلاةعبطم:ءاضيبلارادلا.١ط.ةفيرشنبادمحمقيقحتو

ص48٠

فشكم

ه071تدمحمنبدمحمنبدمحأ,يبانعلا٠”

/راعشألانساحميفراصبألاةهزن دمحمنبادمحمنبدمحأل ىفطصمديسلاقيقحت؛يبانعلا

.م1485ه401١ىملقلاراد:تيوكلا.١ط.هللافطلدمحأفيطللادبع«يسونسلا

صل

فشكم

0149-17١ه هللارصننبدمحم,نينعنبا ,يقشمدلا ١
-.7ط.كبمدرمليلخقيقحت؛يقشمدلانينعنبهللارصننبدمحمل/نينعنبناويد

صا-.[م917١-]ءرداصراد:توريب

ه717191١,يرصبلامساقلانبدمحم,ءانيعلاوبأ."/7
-.لاوقلاناوطنأقيقحتوعمج؛يرصبلاءانيعلايبأمساقلانبدمحم/هرداونوءانيعلايبأناويد

صا1414.م995١ءهها6١15١«ءرداصراد:توريب.١ط

فشكم

ت70٠ه ,ميهاربإنبقاحسإميهاربإوبأ,يباراغلا ."١١

ءرمعراتخمدمحأاهسراهفعضو؛يبارافلاميهاربإنبقاحسإميهاربإيبأفيلأت/بدألاناويد

-.١ط.يزاجحىفطصماهلمدقواهيلعفرشأ؛سورحمدمصلادبعهللاضوعباهولادبع
.م914١ءه1799«ثارتلاءايحإوتامجعمللةماعلاةرادإلا؛ةيبرعلاةغللاعمجم:ةرهاقلا

صاله

فشكم

-مام/1-



نبدمحأ,سرافنبا._5 ه779-190,ينيوزقلاايركز

عضووهيشاوحقلعهطبضوهققح؛يوزقلاايركزنبسرافنبدمحأل/ةجوازملاوعابتالا
صو.م1941ه١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.ىفطصملامكهسراهف

فشكم

ه779-190,ينيوزقلاايركزنبدمحأ,سرافنبا._"0

دحاولادبعبيدأدمحمقيقحت؛ئيورقلاايركزنبسرافنبدمحأفينصت/ةجوازملاوعابتالا
(97؛يبرعلاثازتلاءايحإ).ص187.م145١ءه١5١5«ةفاقثلاةرازو:قشمد.نارمج

فشكم

ه119-1940,ينيوزقلاايركزنبدمحأ,سرافنبا"71

ناضمرهيلعقلعوهلمدقوهققح؛نيوزقلاايركزنبسرافنبدمحأل/قرفلاباتك
.م1987ءها1.07١«يعافرلاراد:ضايرلا؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.باوتلادبع

(5ه؛يوغللاثاّلاعئاور).صا؟

فشكم/ثحبلاةنيع

نبدمحأ.سرافنبا١". ه719-190,ينيوزقلاايركز

ناضمرهيلعقلعوهلمدقوهققح؛يئيوزقلاايركزنبسرافنبدمحأل/ثنؤملاوركذملا
صاله.م1959ه١«ن.د:ةرهاقلا.١ط.باوتلادبع

فشكم

نبدمحأ,سرافنبا.," ه719190,ينيوزقلاايركز

دمحممالسلادبعطبضوقيقحت؛نيوزقلاايركزنبسرافنبدمحأل/ةغللاسيياقممجعم
ءها11/1-ه757١”يبلحلايبابلاىسيع«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.١ط-.نوراه

جكسما١ؤه١)945

فشكم/ثحبلاةئيع

ه784177.دمحأنبنسحلايلعوبأ,يسرافلا.4
نبضوعقيلعتوقيقحت؛يسرافلادمحأنبنسحلايلعيبأفيلأت/هيوبيسباتكىلعةقيلعتلا

(تاطوطخملارداوننم).ج.[م119-]«ن.د:ةرهاقلا.١ط.يزوقلادمح

-ما1/؟-



ها114,دمحأنبنسحلايلعوبأ.يسرافلا٠”
قيقحت؛دمحأنبنسحلايسرافلايلعيبأل/بارعإلاةلكشملاتايبألاحرش[وأ]رعشلاباتك

(صا/09)جا.م1988ءه408١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يحانطلادمحمدومحم

/ثحبلاةنيع فشكم
ه17047.دمحأنبنسحلايلعوبأ,يسرافلا١"”.

؛ةريامعدمحأليعامسإقيقحت؛يسرافلادمحأنبنسحلايلعيبأل/تايركسعلالئاسملا

صا451.م1941'ه١.4١,ةيندرألاةعماجلا:[ندرألا]نامع.ىسوملاداهنةعجارم
فشكم

ه9ت.ديعسنبديعسمساقلاوبأ,يقرافلا"7"
ريمسقيقحت؛يقرافلاديعسنبديعسمساقلايبأل/بضتقملالوأفةلكشملالئاسملاريسفت

ءه١4١4«ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«ةيبرعلالودلاةعماج:ةرهاقلا.فولعمدمحأ

صو..م55

فشكم

ها١117-١١١1.بيطلانبدمحم.يسافلا."77
يلعقيقحت؛يسافلابيطلانبدمحم/ةيافكلاريرقتيفةياورلاريرحت:ظفحتملاةيفاكحرش

صا02417-.م1941ه407١,مولعلاراد:ضايرلا.١ط.باوبلانيسح

/ثحبلاةنيع فشكم
ه7/19931.يكملادمحأنبهللادبع.يهكافلا"4
ميهاربإقيقحت؛يهكافلايكملادمحأنباهللادبعل/بارعإلاةحلمتاردخمنعباقنلافشك
١.-.دوعسلايلع؛فيرخلازيزعلادبعهتعجارم.ٍنيع؛مراكملاوبأيلعميدقت؟[خآو]ةيبرلا

وحنلامسق«ةيبرعلاةغللاةيلك«ةيمالسإلادوعسنبادمحممامإلاةعماج:ضايرلا هقفوفرصلاو
صال..م995١ءها١4١5هقغللا

ه015-101.نيسحلانبدمحم,يزارلارخفلا.0
ةعبطم:ةرهاقلا١.ط.يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخفل/زاجعإلاةيارديفزاجيإلاةياهن

صام.م1845هاا«بادآلا

-مالم



نبدمحم.يرارلارخفلا6 ه0550,نيسحلا

ميدقتوقيقحت؛يزارلانيسحلانبادمحمنيدلارخففيلأت/زاجعإلاةيارديفزاجيإلاةياهن
ءها4.05ءركفلاراد:[ندرألا]نامع.يلعوبأيدمحتاكربدمحم«يئارماسلاميهاربإ

(5؛ةيغالبلاتاساردلاةبتكم).صا؟4١.م5
فشكم

ه٠"055,نيسحلانبدمحم.يزارلارخفلا."77

ةساردوقيقحت؛يزارلانيسحلانبدمحمنيدلارخخفل/زاجعإلاةيارديفزاجيإلاةياهن
ص(.م1986ءها4.8«نييالمللملعلاراد:توريب.١ط..نيمأخيشيركب

فشكم/ثحبلاةنيع

نبيلعنبليعامسإ.ادفلاوبأ ها/71777,دومحم
/فرصلاووحنلايفشانكلا بلعقيقحت؛ادفلايبأدومحمنبايلعنبليعامسإفيلأت

قئاثولازكرمءرطقةعماج:ةحودلا.رطمزيزعلادبعةعجارم؛ميهاربإيربص«يسيبكلا

ص755م1991ه١44١«ةيناسنإلاتاساردلاو

فشكم

نبىيحي.ءارفلا.9 ها155/١1.يضوكلايدسألادايز

؛ةزمحنبيلعل/تاهيبنتلاو.فوكلايدسألادايزنبىيحيءارفلل/دودمملاوصوقنملا
يئميملازيزعلادبعهقورحعقروهدراوشديقوهحقنوهيفامربسوهضراعوهححصوهحسن
صا088-.م1945ه١14٠05ءفراعملاراد:ةرهاقلا.”ط.يتوكحارلا

فشكم

هاا7١١,ديعسنبثراحلا,ينادمحلاسارفوبأ٠
نبنيسحلاهللادبعيبأةياور؛ينادمحلاديعسنبثراحلاسارفيبأل/سارفيبأناويد

صا074.[م917١/-]ءرداصراد:تورييب.هيولاخ

٠٠١-7١/اه نبليلخلا,يديهارفلا دمحأ ١
رحخفقيقحت؛يديهارفلادمحأنبليلخلافينصت/وحنلايفلمجلاباتك .ةوابقنيدلا

ص(64م.م1496ها4١5ن.د:بلح.هط

فشكم

-م1/4-



ها١7-١٠٠,دمحأنبليلخلا,يديهارفلا"7
.يئارماسلاميهاربإءيموزخملايدهمقيقحت؛يديهارفلادمحأنبليلخلل/نيعلاباتك

«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب جم.م1986-980١غه١140١14.05-1١

فشكم/ثحبلاةئيع

نبيلع.يناهبصألاجرفلاوبأ."7 ه745-1701,نيسحلا

ءه591١ءديدجلاباتكلاراد:توريب-.يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/ءابرغلابدأ
ص9١1.م17

فشكمريغ
نبيلع,يناهبصألاجرفلاوبأ.5 ه185-101,نيسحلا
بتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاباتك

ج14.م970١هه1140١«ةيرصملا

فشكم/ثحبلاةنيع

نبيلع.يناهبصألاجرفلاوبأ0 ه185-101.نيسحلا
ءها0٠178«بعصراد:توريب.يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاباتك

(يبرعلاثارتلاعئاور).جم١٠يفج70-.ما

فشكم

ه185-01,نيسحلانبيلع.يناهبصألاجرفلاوبأ"1"

ميركلادبع«يعابسلايلعقيقحت؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاباتك
.نسحلادبعيلعهتافاشكجرخأ؛ميهاربإلضفلايبأدمحمفارشإ؛مينغدومحم؛يوابزعلا

«بادآلاونونفلاةياعرلىلعألاسلجماعمكارتشالابباتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا

ل 0

فشكم

ه185-701,نيسحلانبيلع.يناهبصألاجرفلاوبأ7

.يرايبألاميهاربإقيقحتوفارشإ؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاباتك
صقل٠فجما4ْفج78.م914١.ه799١«بعشلاراد:ةرهاقلا

فشكم

-ماه-



ه؟145-01,نيسحلانبيلع,يناهبصألاجرفلاوبأ
ةئيلابثارتلاقيقحتبتكمدادعإ؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاباتك

ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.ميهاربإلضفلايبأدمحمفارشإ؛باتكللةماعلاةيرصملا

جو.م997١هها١4١7«ثازلاقيقحتزكرم؛باتكلل

نبيلع,يناهبصألاجرفلاوبأ4 ه785-707.نيسحلا
ءايحإرادبقيقحتلابتكمدادعإ؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاباتك

ج1١-.م1991ءها414١«يبرعلاثازنلاءايحإراد:توريب.؟ط-.يبرعلاثازلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه115-707.نيسحلانبيلع,يناهبصألاجرفلاوبأ
«يسيقلادومحيرونقيقحت؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأفيلأت/رعاوشلاءامإلا

صام1184ءها404١«بتكلاملاع:توريب.١ط.يئارماسلادمحأسنوي

فشكمريغ
ه785-107.نيسحلانبيلع,يناهبصألاجرفلاوبأ1
ضاير:[ارتلحنإ]ندنل.ةيطعليلجقيقحت؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/نايقلا

صا١١.م1989ه409١ءرشنلاوبتكللسيرلا

فشكمريغ
ه144-107,نيسحلانبيلع.يناهبصألاجرفلاوبأ7
«يمالسإلابتكملا:توريب.١ط.يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/يناغألاراتخم

جا؟م1954ه4

نببلاغنبمامه,قدررفلا."/2" ها١١١ت,.ةعصعص

/قدزرفلاناويد نبمامهقدزرفلل -.يناتسبلامركهيلعقلع؛ةعصعصنبابلاغ

جا".م١198هها٠.٠.1(توريبراد:توريب

-ما/5-



نبليعامسإنبروصنم.هيقفلا5 ه١"ترمع

قيقحتوةساردوعمج؛هيقفلارمعنبليعامسإنبروصنمل/هيقفلاليعامسإنبروصنمرعش

ص١٠٠-.م1940اها5٠٠١«يناطحقلا.ف.عرشن:ةدج.يناطحقلاجارفنسحنادبع

فشكم

نبليعامسإنبروصنم.هيقفلا”,0 ه١ترمع

:توريب١..(رعشلادهاوش-ثيدحلادهاوش-نآرقلادهاوش)هيوبيسدهاوشسرهف

صاهم.ها7/895١«,داشرإلاراد

لصفنمفاشك

فلاا//؟9.بوقعينبدمحم,يدابروربفلا”,71

-.يرصملادمحمقيقحت؛يدابزوريفلابوقعينبدمحمفيلأت/ةغللاةمئأخيراتيفةغلبلا

(؟07؛ميدقلاثارلاءايحإ).صاله١.م917١.ه1791١«ةفاقثلاةرازو:قشمد

فشكم

هلاا/7/1١9.بوقعينبدمحم,يدابزوربفلا."2/

دمحمهققح؛يدابزوريفلابوقعينبدمحمفينصت/ةغللاووحنلاةمئأمجارتيفةغلبلا

«ثارتلاوتاطوطخملازكرم«يمالسإلاثارتلاءايحإةيعمج:تيوكلا.١ط.يرصملا

.ماؤمالهان صاهم

هلاا/١9/.بوقعينبدمحم,يدابروربفلا”,4

قفتملاثلثملا)ةثلثملاررغلايفةثثبملارردلا يلعقيقحت؛يدابزوريفلابوقعينبدمحم/(يناعملا

صا7208-م1941ها50١«ءاوللاراد:ضايرلا.١ط.باوبلانيسح

/ثحبلاةنيع فشكم

هلاا/19.بوقعينبدمحم,يدابروربفلا4

-.ا١ط-يواوزلادمحأرهاطلاقيقحت؛يدابزوريفلابوقعينبدمحم/ةثلثملاررغلايفةثشبملارردلا

صا145.م941١ها4.08«باتكللةيبرعلارادلا:[ايبيل]سلبارط

فشكمريغ

-مما/ا/-



هلا77١9.بوقعينبدمحم,يدابروريفلا

/طيحملاسوماقلا يبابلاىفطصمةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.يدايزوريفلابوقعينبدمحم

جام١190هاا«يبلحلا

فشكمريغ
نبدمحم,يدابزوربفلا0 هلاا/١9/_,.بوقعي

«ثيدحللاراد:ةرهاقلا.يدايزوريفلابوقعينبدمحمل/طيحملاسوماقلا

جاو.[ماؤال-ها99-]

فلاا/2/19,بوقعينبدمحم,يدابروريفلا0

ةسسؤميفثارتلاقيقحتبتكمقيقحت؛يدابزوريفلابوقعينبدمحمفيلأت/طيحناسوماقلا
صا..م941١ه4.8١؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.؟ط.ةلاسرلا

ها/45ت,يدارملامساقنبنسح.مساقمأنبا"07
/مساقمأنبابفورعملايدارمللكلامنباةيفلأحرشبكلاسملاودصاقملاحيضوت نبنسحلا

ةبتكم:ةرهاقلا.ناميلسيلعنمحرلادبعقيقحت؛مساقمأنبابفورعملايدارملامساق

جمايفجا.م1909ه8,ةيرهزألاتايلكلا

فشكمريغ
نبنسح.مساقمأنبا5 ها24ت,يدارملامساق
/يناعملافورحيفينادلاىنجلا قيقحت؛مساقمأنبابفورعملايدارملامساقنبنسحفيلأت

ص055.م1915ءه95١,دادغبةعماج:لصوملا.نسحمهط

فشكم

ها/45ت,يدارملامساقنبنسح.مساقمأنبا.0
قيقحت؛مساقمأنبابفورعملايدارملامساقنبنسحلاةعنص/يناعملافورحلينادلاىنجلا

«ها404١«ةديدجلاقافآلارادتاروشنم:توريب.؟ط.لضافميدندمحم«ةوابقنيدلارخف

صكملا.م477١

06

-م1/8-



ه0171-1771.دمحمنبزيزعلادبع,ةامحيضاقنبا"7
قيقحت؛ةامحيضاقنبابفورعملادمحمنبازيزعلادبع/يراصنألانيدلافرشبحاصلاناويد

ص017.م1951هه141١/«ةيمشاحلاةعبطملا:قشمد.اشابىسومرمع

فشكم

هفا/١4-17177دمحمنبدمحأ,ةبهشيضاقنبا"0
/نييوغللاوةاحنلاتاقبط نبدمحمنبدمحأفيلأت نسحمقيقحت؛ةبهشيضاق فحجنلا-.ضايغ

صا811.م914١ءها1814١«نامعتلاةعبطم:فرشألا

فشكمريغ
ه184-101.مساقلانبليعامسإيلعوبأ,يلاقلا4
ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.يلاقلامساقلانبليعامسإيلعيبأفيلأت/يلامآلاباتك

جمايفجا”.ما19ا5-9١ا/ههمها995-و«باتكلل

ه18-107.مساقلانبليعامسإيلعوبأ,يلاقلا.
"رداونلاوليذلا"هيلي.يدادغبلايلاقلامساقلانبليعامسإيلعيبأفيلأت/يلامألاباتك

مالعألاءامسأبسراهفويركبلاديبعيبأل/"هيلامأيفيلعيبأماهوأىلعهيبنتلا"باتكو
دمحمةسرهف؛كلذريغوتايبألايفاوقونكامألاولئابقلاو راد:توريب-.يعمصألاداوجلادبع

جما.[م114.62ه1411]«يبرعلاباتكلا

فشكم/ثحبلاةنيع

نبليعامسإيلعوبأ,يلاقلا٠ ه18-701/,مساقلا
ديحملادبعدمحأةساردوقيقحت؛يلاقلامساقلانبليعامسإيلعيبأل/دودمملاوروصقلملا

صاالا.م19949١ها1419«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يديره

فشكم

1٠١ه دعبت.يلصوملادمحأنبدمحم.يصيبقلانبا ١

ملاسنبنسحمةساردوقيقحت؛يلصوملايصيبقلانبدمحأنبدمحمل/فيرصتلايفةمدنلا

صال..م991١ه١54١«يبدألايفاقثلاةكميدان:ةكم.١ط.يريمعلا

فشكمريغ

-مما/4-



نبهللادبع,يرونيدلاةبيتقنبا7 ها17١١,ملسم
نطولاةعبطم:ةرهاقلا-.يرونيدلاةبيتقنبملسمنبهللادبعفيلأت/بتاكلابدأباتك

ص2119[م1887]ه١.«ةيهبلا

ها71-7١71.ملسمنبهللادبع.يرونيدلاةبيتقنبا"77
ييحمدمحمهبيرغطبضوهققح؛يرونيدلاةبيتقنبملسمنبهللادبعفينصت/بتاكلابدأ

.م1971هها87«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا:نانبل؛ةرهاقلا.؛ط.ديمحلادبعنيدلا

صو

فشكم

نبهللادبع,يرونيدلاةبيتقنبا15 ها17-١١175,ملسم
/بتاكلابدأ ةبيتقنبملسمنبهللادبعفيلأت عضووهيشاوحقلعوهققح؛يرونيدلا

صال9..م1985ءه١14٠.5«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.يلادلادمحمهسراهف
فشكم

ةبيتقنبا"0 نبهللادبع.يرونيدلا هاا7١7.ملسم
/رابخألانويعباتك ةبيتقنبملسمنبهللادبعل باتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.يرونيدلا

جمافج24م1938-1958:ه1145--١544«يبرعلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه١دعبت.يدادغبلارفعجنبةمادق,ةمادقنبا7

-.ديمحلادبعنيدلايحمدمحمقيقحت؛يدادغبلاةمادقنبرفعجنبةمادقل/ظافلألارهاوج

ص157.م985١ءه١1٠١65«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط

فشكم

ه"١7دعبت,يدادغبلارفعجنبةمادق.ةمادقنبا."
.١ط.يجافحمعنمادبعدمحمقيقحت؛يدادغبلاةمادقنبرفعحنبةمادقل/رعشلادقن

صا715-.م1978ءه11948١«ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكمريغ

معو



ه١دعبت,يدادغبلارفعجنبةمادق,ةمادقنبا
:ةرهاقلا-.7ط.ىفطصملامكقيقحت؛يدادغبلاةمادقنبرفعجحنبةمادقل/رعشلادقن

ص101.[م19179ها99]«يجناخلاةبتكم

فشكم

ه١دعبت.يدادغبلارفعجنبةمادق,ةمادقنبا.

ءه١14٠07«ةيملعلابتكلاراد:توريب.يدادغبلاةمادقنبرفعجنبةمادقل/رشنلادقنباتك

صادم7

فشكم

مه١17ت.باطخلايبأنبدمحمديزوبأ,يشرقلا٠.
ديزيبأفيلأت/مالسألاوةيلهاجلايفبرعلاراعشأةرهمج -.يشرقلاباطخلايبأنبدمحم

صا96.م1918ءهها1754«ةريسملاراد:توريب

يبأنبدمحمديزوبأ,يشرقلا١. ه١7١1ت,باطخلا
-.يشرقلاباطخلايبأنبدمحمديزيبأفيلأت/مالسألاوةيلهاجلايفبرعلاراعشأةرهمج

(يبدألاثارتلادئارفنم).ص١4.م١198ءه١0٠14١ءرصمةضهنراد:ةرهاقلا

ه١17ت,باطخلايبأنبدمحمديزوبأ,يشرقلا."7"
يفبرعلاراعشأةرهمج /مالسألاوةيلهاجلا ؛يشرقلاباطخلايبأنبدمحمديزيبأفيلأت

يلجا.ما9846١ه5ءملقلاراد:قشمديمشاملايلعدمحمهيلعقلعوهققح

(صا1770

/ثحبلاةنيع فشكم
ه005745,يراصنألادمحمنبمزاح,ينجاطرقلا."7
دمحمقيقحتوميدقت؛يجاطرقلامزاحنسحلايبأةعنص/ءابدألاجارسوءاغلبلاجاهنم

ص158.م١198ءها١14٠0١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.7ط.ةجوخلانببيبحلا

/ثحبلاةنيع فشكم

-8/851-



نبدمحمنارقلا,5 ه757١117.يناوريقلارفعج
ىبحيقيلعتوقيقحت؛يناوريقلازازقلارفعجنبدمحمفيلأت/ةغللايفتارشعلاباتك

ص141م1984هها404«ربج.ع.يرشن:[ندرألا]نامع.١ط.ربجفوؤرلادبع

(؟؛ةيبرعلارافسأةلسلس)

فشكم

نبدمحمنازقلا0 ه7515217,يناوريقلارفعج

عنصوهلمدقوهققح؛يناوربقلازازقلارفعجنبدمحمفيلأت/ةرورضلايفرعاشللزوجيام
مالعإللءارهزلاراد:ةرهاقلا.١ط.يداهانيدلاحالص«باوتلادبعناضمرهسراهف

ص75٠.م1947ءها15١7«يبرعلا

فشكم

ه1171ت.يرصبلارينتسملانبدمحميلعوبأ,برطق1

حيبصةساردوقيقحت؛برطقبفورعملايرصبلارينتسملانبدمحميلعيبأل/قرفلاباتك
صال1417م1948ها1509«فرشألاةسسؤم:توريب.١ط.نيردلاىلعدمحم«يميمتلا

نبدمحميلعوبأ,برطق.,”7 ه171ت.يرصبلارينتسملا
ليلخهققح؛برطقبفورعملايرصبلارينتسملانبدمحميلعيبأل/[ةغللايف]قرفلاباتك
ه40١/.«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.باوتلادبعناضمرهعجارو؛ةيطعلاميهاربإ

صال.ما

ت,يفسنلاركبيبأنبدمحأ.دوعقلا ه0917
ديسلاقيقحت؛يفسنلادوعقلاركبيبأنبدمحأل/ةيفاقلاوضورعلايملعيفةيفاصلاةذبنلا

صا8١-.م١199ءهها١4١5«ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.١ط-.دمحمىلعدمحأ

فشكم

ه"07-7"54+,ميهاربإنبفسوينبيلع.يطفقلا.,4
يبأدمحمقيقحت؛يطفقلاميهاربإنبفسوينبايلعفيلأت/ةاحنلاهابنأىلعةاورلاهابنإ

ج4-م1585ها40177ءةلاسرلاةسسؤم:توريب؛يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.ميهاربإلضفلا

/ثحبلاةنيع فشكم

-8/85-



ه014-147,ميهاربإنبفسوينبيلع.يطفقلا٠
نمنودمحلا قيلعتلاوهحيحصتيىنتعا؛يطفقلاميهاربإنبفسوينبيلعفيلأت/ءارعشلا

نكدلادابارديح.١ط.ناخديعملادبعدمحمةبقارمتحت؛ناحراتسلادبعدمحمهيلع

نمةديدجلاةلسلسلا).ج17.م937١.ه145١«ةينامثعلافراعملاةرئادسلم:[دنهملا]

(ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطم

نبيلع.يطفقلا١. ه0745,ميهاربإنبفسوي

مدقوهققح؛يطفقلاميهاربإنبفسوينبايلعفيلأت/مهراعشأوءارعشلانمنودمحللا

راد:ضايرلا.رساخلادمحفلؤملاةخسنبهضراعوهعجار؛يرمعمنسحهسراهفعضووهل

ص451.م١197هها٠59١ءرشنلاوةمجرتلاوثحبللةماميلا

فشكم

ه07/4-147,ميهاربإنبفسوينبيلع,يطفقلا.7

ضايرقيقحت؛يطفقلاميهاربإنبفسوينبيلعفيلأت/مهراعشأوءارعشلانمنودمحلا
صاله9.م995١ءه95١١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.دارمديمحلادبع

فشكم

نبهللارصن.سقالقنبا7 ه10717"07,هللادبع
نبهللادبعنبهللارصنةعنص/مساقلايبألحألاحيدميفمسانلافرعلاومسابلارهزلا

ه١14٠014؛دوعسكلملاةعماج:ضايرلا.١ط.عناملارصاننبزيزعلادبعقيقحت؛سقالق

صالام4

نبدمحمنبيلع.يداصلقلا.5 هلذا1١0.دمحم
ةساردوقيقحت؛يداصلقلادمحمنبدمحمنبيلعفيلأت/نيبرعملامالكمهفىلإنيبلاطلالخدم

رادةيتكم:ضايرلا.١ط.ةدابعيبأدمحمنبميهاربإ ص١٠٠م1994ه١©14١٠«مالسلا

-881-



هلا1/01١.يلعنبدمحأ,يدنشقلقلا.0
ةعبطملا:ةرهاقلا.يدنشقلقلايلعنبدمحأفيلأت/اشنإلاةعانصيفىشعألاحبص

جا4-.[ه7١١-]«ةيريمألا

هل107-١يلعنبدمحأ,يدنشقلقلا7
نعةروصمةخسن.يدنشقلقلايلعنبادمحأفيلأت/اشنإلاةعانصيفىشعألاحبص

:ةرهاقلا.ةيفاوةساردعمةيليصفتسراهفوتاكاردتساوتابيوصتبةليذموةيريمألاةعبطلا

ءرشنلاوةمجزنلاوفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسوملاءيموقلاداشرألاوةفاقثلاةرازو

(انئارت).جا4١.[ما1و59هاك

فشكم

هلا1/01.يلعنبدمحأ.يدنشقلقلا7
ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.يدنشقلقلايلعنبدمحأفيلأت/اشنإلاةعانصفىشعألاحبص

ج4١.م9488١ه١4٠.8ءرشنلاوةعابطلاوةمجزتلافيلأتللةماعلاةيرصملاةسسوملا-باتكلل

جمايف
فشكم

هل١107يلعنبدمحأ,.يدنشقلقلا.4
هصوصنلباقوهيلعقلع؛يدنشقلقلايلعنبدمحأفيلأت/اشنإلاةعانصْفىشعألاحبص

تلبوقوتطبض«١ط-.ليوطلايلعفسوي«بيطخلادلاخليبن«نيدلاسمهنيسحدمحم

تاكاردتسابةليذموباتكلاصوصنلةيساسألارداصملاىلعوةيرصملابتكلارادةعبطىلع

جا84-م941١؛ها04٠14١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ةيحيضوتشماوهوتابيوصتو

ه9ت,ميهاربإنبدمحأشايروبأ,يسيقفلا.

قيقحت؛يسيقلاميهاربإنبدمحأشايريبأريسفتب/يدسألاديزنبتيمكلاتايمئاهحرش
.م1984ءها404١«بتكلاملاع:توريب.١ط.يسيقلايدومحيرون؛مولسدواد

صال

-8884-



دمحمنبميركلادبع.يسيقلا., فهلق.يسلدنألا
ةعمجقيقحت؛يسلدنألايسيقلادمحمنبميركلادبعل/يسلدنألايسيقلاميركلادبعناويد

تيب؛تاساردلاوقيقحتلاوةمجزللةينطولاةسسؤملا:جاطرق.يسلبارطلايداهادمحم«ةخيش

(بدأ؛صوصنلاقيقحت).صد؟8.م588١ها1.04:ةمكحلا

هانا791١.ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا1١"
/ةينونلاةديصقلانعم نباةبتكم:ةرهاقلا.١ط-.ةيزوجلاميقنباركبيبأنبدمحمفيلأت

صالاال.م91948١ه١4١8«ملعلاةبتكم:ةدحج؛ةيميت
ريغ ْفشكم

فللا/1/44.ناميلسنبدمحم.يجيفاكلا.5
_يجبيفاكلاناميلسنبدمحمفيلأت/بويأنبماشهنبكلملادبعلبارعإلادعاوقحرش

صدمال.م1989ءها1.3«بالطراد:قشمد.١ذط

فشكم

ه0١٠ت,يعازخلادوسألانبنمحرلادبع,ةزعريثك.7
نبنمحرلادبعل/ةزعريثكناويد -.سابعناسحإهعمج؛ةزعريثكبفورعملايعازنخلادوسألا

ص764.م١191ءه9051١«ةفاقثلاراد:توريب

فشكم

ها0١٠ت.يعازخلادوسألانبنمحرلادبع,ةزعريثك.5
هلمدق؛ةزعريثكبفورعملايعازخلادوسألانبنمحرلادبعل/ةزمعريثكناويد ديحبهعمجو

ص40.م1497ه١4١4«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.دارط

ه9دعبت,يدزألانسحلانبيلع.لمنلاعارك.0
قيقحت؛لمنلاعاركبفورعملايدزألانسحلانبيلعل/برعلامالكبيرغنمبحختنملا

-.(ص/855)جا.م989١ءه١4١4«ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.يرمعلادمحأنبدمحم

(يمالسإلاثارتلانم)

/ثحبلاةنيع فشكم

-م86ه-



نبيلع,لمنلاعارك.171 ه9دعبت,يدزألانسحلا
عاركبروهشملايدزألانسحلانبيلعل/يظفللاكرتشملللماشمجعممدقأ:ةغللايفدجنملا

ءها1409١ءبتكلاملاع:ةرهاقلا.6ط.يقابلادبعيحاضءرمعراتخمدمحأقيقحت؛لمنلا

ص414م4

فشكم

ه١ت,يدنسلانيسحلانبدومحم.مجاشك.1
نيسحلانبدومحممجاشكل/ةيرجه٠0"ةنسىفوتملانيسحلانبدومحممحاشكناويد

ءها41١4«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نالعشدحاولادبعيوبنلاقيقحتوةسارد؛يدنسلا

صدا.مم

فشكم

ه1قروفغلادبعنبدمحمنيترازولايذ.يعالكلا.
ناوضردمحمقيقحت؛يعالكلاروفغلادبعنبدمحمنيترازولايذل/مالكلاةعنصماكحإ

١١(؛ةيسلدنألاةبتكملا).صالا/.م975١ءه785١«ةفاقثلاراد:توريب.ةيادلا

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدمحأءاشابلامكنبا.89 ه١05ت,ناميلس
دعسنبرصانقيقحت؛اشابلامكنباناميلسنبدمحأفيلأت/ةيوغللااشابلامكنبالئاسر

(؟١؛رهشلاباتك).ج.م٠98١ه١40١«يبدألايدانلا:ضايرلا.ديشرلا

فشكمريغ
57١-٠١٠١ه نبدمحم.ينابكوكلا .هللادبع .٠

نبهللافطلنبىسيعهبتروهعمج؛ينابكوكلاهللادبعنبدمحمل/تاحشوموتاتيبمناويد

.؟ط-.يفارجلادمحأنباليعامسإ,ديؤملاليعامسإنبيلعقيقحت؛نيدلافرشنبرهطملا

صال738.[م198-ها20-]«فراعملاةبتكم:فئاطلا

97٠١-٠٠١٠١اه نبدمحم.ينابكوكلا .هللادبع .١
/موظنملاردلاوموهزملاضورلا ؛ةينطولارامذةبتكم:فئاطلا.ينابكوكلاهللادبعنبدمحم

صا69-.[م198١-ها50-]«ةرهاقلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكمريغ

-885-



١غه ت.يبالكلاكلامنبةعيبرنبديبل.يرماعلاديبل .٠

ءرداصراد:توريب.يرماعلايبالكلاكلامنبةعيبرنبديبلل/يرماعلاةعيبرنبديبلناويد

صآا(40م1955ه8

فشكمريغ
نبديبل,يرماعلاديبل."ى١؟ ه:١ت.يبالكلاكلامنبةعيبر
هشماوهعضووهلمدق؛يرماعلايبالكلاكلامنبةعيبرنبديبلل/ةعيبرنبديبلناويد

صا.م1997ءه١14١5«يبرعلاباتكلاراد:توريب.١ط.حلارصنانحهسراهفو

فشكم

فا/ا/17-7١1,هللادبعيبأنيترازولاوذ.بيطخلانبنيدلاناسل.5
هللادبعيبأنيترازولاوذفيلأت/ةنماثلاةئاملاءارعشنمسلدنألابهانيقلنميفةنماكلاةبيتكلا

.م957١ه41١,ةفاقثلاراد:توريب.سابعناسحإقيقحت؛بيطخلانبنيدلاناسل

(8؛ةيسلدنألاةبتكملا).ص*
فشكم

ه075477.رئاشعلادمحمنبدمحم.فطللايبأنبا.0
ةساردوقيقحت؛فطللايبأنبرئاشعلادمحمنبدمحمفيلأت/نيونتلاماسقألنيبملاحضوملا

.ص١٠٠م1984ءه14.9١«[يناتسبلاةسسؤم]:ةرهاقلا.نسحدمحأرماعدمحم

(وحنلاملعيفانثارتنم)

نبدمحأ,يقلاملا ها77١٠-١7,دمحنبرونلادبع
دمحأدمحمقيقحت؛يفقلاملادمحنبرونلادبعنبدمحأل/يناعملافورححرشيفينابملافصر

صدا.م916١ه١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.طارخلا

ه1177-١٠,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا
.هطقيقحت؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحمفيلأت/داضلاوءاظلانيبقرفلافداضتعالا

صا417.م1917ءها797«فجنلاةعبطم:فحجنلا-.لاروتنيسح«.نسحم

فشكم
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ه1777٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا.4

ةعبطملا:ةرهاقلا-.ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحمفيلأت/وحنلايفةصالخلا[وأ]ةيفلألا

ص“14.م١191ءها٠7١«ةيريمألا

ها17٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا.

فسوينسحقيقحت؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحمفيلأت/وحنلايفةصالخلا[وأ]ةيفلألا

ص*14-.م1977ءها797؛ناميإلاراد:توريب-.ىسوم

فشكمريغ
ه1٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم.كلامنبا٠

ديفمدمحمقيقحت؛ينايحلاكلامنباهللادبعنبدمحمفيلأت/وحنلافةصالخلا[وأ]ةيفلألا

صالال-.م978١ءه599١«نيقفاخلاةسسؤم:قشمد.يميخلا

فشكمريغ
7٠١-177ه ,ينايجلاهللادبعنبدمحمكلامنبا ١

حرش راد:ةرهاقلا.تاكربلماكدمحمقيقحت؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحمل/ليهستلا

ص057.م1951ءه1481١1«يبرعلاباتكلا

فشكم

ه717177٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا

يودبدمحم«ديسلانمحرلادبعقيقحت؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحم/ليهستلاحرش
جمايفج؛2م1990ه١١1:١«نالعألاورجه:ةرهاقلا.١ط-.نوقحملا

فشكم

ه"11٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا7
نبهللادبعنبدمحمفيلأت/ةيفاشلاةيفاكلاحرش هلمدقوهققح؛كلام دمحأمعتملادبع

«يمالسإلاثازنلاءايحإويملعلاثحبلازكرم؛ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.يديره

جده.ما15485ها؛.؟

فشكم/ثحبلاةنيع
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ها1717٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا.5
فيلأت/ه5177ةنسىفوتملاكلامنبدمحمنيدلالامحلظفاللاةدعوظفاحلاةدمعحرش

ةرازو:دادغب.يرودلانمرلادبعناندعقيقحت؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحم
ءايحإ؛فاقوألاةرازو)ص01١١.م1917ءه191١,يمالسإلاثازنلاءايحإء«فاقوألا

٠١(؛يمالسإلاثازلا

فشكم

ه"1777٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا"0
فيلأت/ه577ةنسىفوتملاكلامنبدمحمنيدلالامحلظفاللاةدعوظفاحلاةدمعحرش

«ىرقلامأةعماج:ةكم.يديرهدمحأمعنملادبعقيقحت؛ينايحلاكلامنبهللادبعنبدمحم

جاه.م1987ه١84٠01«نومأملاراد:قشمد؛يمالسإلاثازنلاءايحإويملعلاثحبلازكرم

فشكم

ه7171٠١,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا"71
نبدمحأحيحصت؛ينايحلاكلامنباهللادبعنبدمحمفيلأت/مالكلاثلثمممالعألالامك

صا141-.م١151ءها١*79«يجناخلانيمأدمحم:ةرهاقلا-.يطيقنشلانيمألا

فشكمريغ
1777٠١"ه ,ينايجلاهللادبعنبدمحم,كلامنبا 8١

نادمحنبدعسقيقحت؛ينايحلاكلامنباهللادبعنبدمحمفيلأت/مالكلاثلثم.مالعألالامك
جا.م1184ه١4١4«يندملاةبتكم:ةدج.يدماغلا

فشكم

نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا. ه١140-715دمحم
:ةحودلا..دمحأمعنملادبعداؤفقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/مكحلاولاثمألا

صال.م1838ها407ءرشنللنيمرحلاراد

فشكمريغ
نبيلعنسحلاوبأ,يدرواملا"ه5 هغ١0-715.دمحم
ةعجارم؛رضخدمحمرضخقيقحت؛يدرواملادمحمنبيلعنسحلايبأل/نويعلاوتكنلا

ج4م1947ه405١«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:تيوكلا.ةدغوبأراتسلادبع
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نيسحلادبع,كرابملا8

/شيعينباللصفملاحرشلةينفلاسراهفلا «بتكلاملاع:توريب.كرابملانيسحلادبعدادعإ

صاؤم-.م1588عه

لصفنمفاشك

7٠١-81اه ديزينبدمحم.دربملا .يرصبلا ١

-.باوتلادبعناضمراهسراهفعضوواهمدقواهققح؛يرصبلادربملاديزينبدمحم/ةغالبلا

ص١١1.م1986ءه14.8١ه5«,ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط

فشكم

ه7-١٠81.يرصبلاديرينبدمحم,دربملا8"

يزاعتلاباتك دمحمهلمدقوهققح؛يرصبلادربملاديزينبدمحمل/يثارملاو :قشمد.يجابيدلا

(ةيبرعلاةغللاعمجبتاعوبطم).صو75ه.م975١ءه65(ةيبرعلاةغللاعمجم

فشكر

.يرصبلاديزينبدمحم.دربملا8" هال١٠5-7

دمحمميهاربإقيقحتوميدقت؛يرصبلادربملاديزينبدمحم/اياصولاوظعاوملاويئارملاويزاعتلا
.لاسدومحمةعجارم؛لمحلانسح ه١4١4ءرصمةضهنراد:ةرهاقلا ص705,م1957

هال2-١٠5.يرصبلاديزينبدمحم,دربملا.

ئميملازيزعلادبعقيقحت؛يرصبلادريملاديزينبدمحم/بدألاوةغللايفلضافلا -.يتوكحجارلا

ص6١1.م1988ءها51/0١«ةيرصملابتكلاراد:ةرهاقلا

فشكم

ها72-١٠185.يرصبلاديزينبدمحم.دربملا"0

ريهشلادمحأنبيلعحيحصت؛يرصبلادربملاديزينبدمحمل/بدألاوةغللايفلماكلا
جام1986ها«ةيملعلامدقتلاةعبطم:ةرهاقلا-.يراوهلاب

ها1م92-١٠17.يرصبلاديزينبدمحم.دربملا7

:توريب-.نيققحملانمةنحلقيقحت؛يرصبلادربملاديزينبدمحمل/بدألاوةغللايفلماكلا
جا-.م1955ءه185١ءرصنلاةبتكم:ضايرلا؛فراعملاةبتكم
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ه7-١٠185,يرصبلاديزينبدمحم,دربملا877

يفلماكلا /بدألاوةغللا «فراعملاةبتكم:توريب.يرصبلادريملاديزينبدمحمل

جمايفجا.[اها؟55-]

فشكرم

ه7-١٠181.يرصبلاديزينبدمحم,دربلا

؛ميهاربإلضفلايبأدمحمهيلعقلعوهلوصأبهضراع؛يرصبلادربملاديزينبدمحم/لماكلا
جاك-.[م١118١ها4011«عبطللرصمةضهنراد:ةرهاقلا.ةتاحشديسلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه7-١٠181,يرصبلاديزينبدمحم,دربملا_.9

ةسارد؛يرصبلادربملاديزينبدمحمةعنص/ديحملانآرقلانمهانعمفلتحاوهظفلقفتاام

«ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:تيوكلا.دعريبأناميلسدمحمدمحأقيقحت
صا005م1988ها48

فشكم

ه7-١٠111.يرصبلاديزينبدمحم,دربملا8

حالص«باوتلادبعناضمرقيقحت؛يرصبلادربملاديزينبدمحمةعنص/ثنؤملاوركذملاباتك

صالا/5-.م1910.8ءها٠79١,ثازنلاقيقحتزكرم«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.يداحلانيدلا

فشكم

7٠١-111ه ,يرصبلاديزينبدمحم.دربملا 8١

_ةميضعقلاخلادبعدمحمقيقحت؛يرصبلادربملاديزينبدمحمةعنص/بضتقملاباتك

جام1903ها«بتكلاملاع:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم

نبفسوي,دربملانبا.«87" ه3.512١.نسحلا

ةبتكم:ةرهاقلا-.دربملانبنسحلانبفسويل/ءالخبلاوءامركلاراعشأورابخأبءالبنلافاحتإ

ص/١٠.م1589ها109ءانيسنبا

فشكمريغ
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ه7-7١101,يضوكلانيسحلانبدمحأ,يبنتملا77
/يبنتملارهاوج :ةدج.١ط.طايخرمعهللادبعهعمج؛قوكلايبنتملانيسحلانبدمحأل

صا/10١-م1991ءه١١14١؛ةيدوعسلاةكرشلاعيزوت

فشكمريغ
ه0.يضوكلانيسحلانبدمحأ,يبنتملا5

ءهها414]ليحلراد:توريب.١ط-.قرينتانسلنبادصأاينناويد

٠؛برعلاناويد).صدهملا".[ما91/

فشكم

ه1غوحنت.هللادبعنبلكوتملا.يثيللالكوتملا.0
/يشيللالكوتملارعش ةبتكم:دادغب.يروبجلاىيحيقيقحت؛يئيللاهللادببعنبلكوتملل

ص2785.م١191ها89٠:سلدنألا

فشكم

هئ19ت.يلعنبلاضفنبيلع.يعشاجملا7

يلعنبلاضفنبيلعل/يرازفلادمحأنبهللاديبعدمحميبأيضاقللبارعإلانويبعحرش

انحقيقحت؛يعشاخما صالا117.م1986ها+05«رانملاةبتكم:ءاقرزلا.دادحليمج

فشكم

هئ1/9ت.يلعنبلاضفنبيلع.يعشاجملا7

:ءاقرزلا.دوهرفيلذاشنسحقيقحت؛يعشامملايلعنبلاضفنبيلعل/وحنلايفةمدقملا

صم.م٠198هها.1.٠(ةفيدحلاةيبرعلاةبتكملا

ها١١1-١11١1.هللالضفنبنيمأدمحم.يبحملا
:ةرهاقلا-.يسدقلانيدلاماسححيحصت؛يينلانيمأدمحمل/نيينثملايعونزيمتيفنيتنحلاىنج

صالالا.م1959ه144١+«ريدبلاويسدقلاةبتكم
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ها١١١1١61هللالضفنبنيمأدمحم,يبحملا.
يلعنبدمحمنبدمحأةيانع؛يبملانيمأدمحمل/يبنتملاناويدحرش :[دنهلا]اتكلك-.يراصنألا

ص107.م4١18ها7“*8٠«يراصنألادمحأةعبطم

ها١1١١-71١1هللالضفنبنيمأدمحم.يبحملا.
.دمحمحاتفلادبعقيقحت؛يبناهللالضفنبنيمأدمحمل/ةناحلاءالطةحشروةناحيرلاةحفن

جالام1911-193017اها8481-/١741هاكرشويبلحلايبابلاىسيع:ةرهاقلا.١ط

فشكم

ها"707,يلعنبدمحمنيدلانيمأ,يلحملا1

صا6١١١.[م0٠313١.ه١١4١]«ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.١ط.حالصنابعش

ه١6وحنت,صاعلانبدلاخنبثراحلا,يموزخملا6"
/يموزخملادلاخنبثراحلارعش صاعلانبادلاخنبثراحلل ىبحيقيقحتوعمج؛يموزخملا

صام5.م1917ءها11797«سلدنألاةبتكم:دادغب.يروبجلا

فشكم

ه170-1711,هللادبعنبدمحمنبىلع,ينئادملا"85"
-.م191/١ءه7947١«نامعنلاةعبطم:فجنلا.ييئادملاهللادبعنبدمحمنبيلعفيلأت/يزاعتلا

صا

فشكم

ه51717ت.يسلدنألاميهاربانبيلع.يشكارملا
ةساردوقيقحت؛يشكارملايسلدنألاميهاربإنبيلعيلعل/ةيفيرخلاوةيفيصلاهكاوفلاةزوجرأ

ص8١١.م1449هها419ءيفاقثلاعمجملا:يبظوبأ.يولعلارصنهللادبع
(؛ةيسلدنألاةلسلسلا)

فشكم
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ها1150١١-0,ينيسحلادمحمىضترم,يديبزلاىضترم.0
ةعبطملا:ةرهاقلا.١ط.ئيسحلايديبزلادمحمىضترمل/سوماقلارهاوجنمسورعلاجات

ج١٠.[م888١هها١٠ه8],ةيريخلا

هام.ينيسحلادمحمىضترم,يدييزرلاىضترم.1

نمسورعلاجات دمحمىضترمل/سوماقلارهاوج جارفدمحأراتسلادبعقيقحت؛نيسحلايديبزلا

-١785«مالعإلاةرازو:تيوكلا.تيوكلابمالعإلاةرازونمةينفةنجللهتعحار؛[خآو]

١5(؛يبرعلاثازنلا).جاه.م1955١-91834ه8

فشكمريغ
هام.ينيسحلادمحمىضترم,يدييرلاىضترم.7

نمسوماقلابحاصتافاملةلصلاوليذلاوةلمكتلا يديبزلادمحمىضترمفيلأت/ةغللا

عمجب:ةرهاقلا.١ط.مالعيدهمدمحمةعجارم؛يزاجحىفطصمميدقتوقيقحت؛نيسحلا

جال.م1947-1986ه14115-011١-14/«ةيبرعلاةغللا

فشكمريغ
ه١٠ت,يدادغبلالهسنبدمحم,نابزرمنبا"4
قداصدماحقيقحت؛يدادغبلانابزرمنبلهسنبدمحم/ريبعتلاوةباتكلا:ظافلألاباتك

صال171م1141ها41١«ريشبلاراد:[ندرألا]نامع.١ط-.ىينق

فشكمريغ
ه١٠ت,يدادغبلالهسنبدمحم,نابزرمنبا.4
-.ةيطعلاليلجقيقحت؛يدادغبلانابزرمنبلهسنبدمحمفيلأت/قارفلاوقوشلاباتك

صا48-.م1188ءه4:094١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ذط

فشكم

ه4ت,يرجآلافلخنبدمحم,يلوحملانابزرملانبا.0

؛يلوحملايرجآلانايزرملانبفلخنبدمحمل/بايثلاسبلنممريثكىلعبالكلاليضفت
ض١14.م194714١ء«ها١74١«قيفوتدومحمةعبطم:ةرهاقلا.فسويميهاربإقيقحت
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ت١04؟ه ,يرجآلافلخنبدمحم,يلوحملانابزرملانبا .١

؛يلوحملايرجآلانابزرملانبفلخنبادمحمل/بايثلاسبلنمريثكىلعبالكلاليضفت
صا14/8.م1447ه١*541١«نماضتلاراد:توريب.ورابشدمحمماصعقيقحتوةساردوميدقت

فشكم

ه7014,يدادغبلانارمعنبدمحم,ينابزرملا07
راد:دادغب.يناعلايكميماسقيقحت؛ينابزرملايدادغبلانارمعنبدمحم/ءاسنلاراعشأ
صا745.م1937.ه555١«ةلاسرلا

فشكم

ه195!,يدادغبلانارمعنبدمحم,ينابزرملا07
نارمعنبدمحم/رعشلاةعانصنمعاونأةدعيفءارعشلاىلعءاملعلاذحآميفحشوملا
ءه5/865١«يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.يواجبلادمحمىلعقيسقحت؟ينابزرملايدادغبلا
صدلال.ما65

فشكم

ه١41ت,دمحمنبدمحأ,يناهفصألايقوزرملا.5
مالسلادبع«نيمأدمحأهرشن؛يناهفصألايقوزرملادمحمنبدمحأل/ةسامحلاناويدحرش
ج4-.م1551ه1817١١ءرشنلاوةمجرلاوفيلأتلاةنحل:ةرهاقلا.؟ط.نوراهدمحم
فشكم

هئ١7ت,دمحمنبدمحأ,يناهفصألايقوزرملاه0
هللادبعقيقحت؛يناهفصألايقوزرملادمحمنبدمحأفيلأت/مامتيبأناويدتالكشمحرش
صال439-.م1545ه14.11«يندملاراد:ةدجتءاط-.عوبرجلاناميلس

فشكمريغ
71 نبديزي.رارضنبدرزملا ه٠١وحنت,ينافطغلارارض

ميهاربإليلخقيقحت؛ينافطغلارارضنباديزيدرزملامظن/رارضنبدرزملانباناويد
ص١٠٠م1951ه١74١,دعسأةعبطم:دادغب.ةيطعلا
فشكم

نبسوأنبنعم,ينزملا07 ه4ت,دايزنبرصن
رمعهققحوهعمج؛ينزملادايزنبرصننبسوأنبنعممظن/ينزملاسوأنبنعمرعش
ص١٠1م1987ءها1.«ملعلاراد:ةدج.ا١ط-.ناطقلاناميلسدمحم
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ه017-097,نمحرلادبعنبدمحأ,يبطرقلاءاضمنبا.
-.7ط-.فيضيقوشقيقحت؛يبطرقلاءاضمنبنمحرلادبعنبدمحأل/ةاحنلاىلعدرلاباتك

صا49.م1917ءها19/8,«فراعملاراد:ةرهاقلا

فشكم

ه091017,نمحرلادبعنبدمحأ,يبطرقلاءاضمنبا._.5

.-.انبلاميهاربإدمحمقيقحت؛يبطرقلاءاضمنبانمحرلادبعنبدمحأل/ةاحنلاىلعدرلاباتك

ْصا.م918١ءها199,ماصتعالاراد:ةرهاقلا

فشكم

ه0971144,يرصملاىسيعنبىيحي.حورطمنبا

عمج؛يرصملاحورطمنبىسيعنبىيحيمظن/حورطمنبنيدلالامجبحاصلاناويد
-.صالا4.[م1985ءهه1409١]«ةيبرعلاةفاقثلاراد:ةرهاقلا.١ط.نيمأةدوجقيقحتو

ْ(ةيمالسإلارصمبادآةلسلس)

فشكمريغ
4٠١ه دعبت.يطسقرسلادمحمنبديعس.يرفاعملاا ١

دمحمدمحمنيسحقيقحت؛يطسقرسلايرفاعملادمحمنبديعسفيلأت/لاعفألاباتك

١9100ءها4..-١88,ةيبرعلاةغللاعمجم:ةرهاقلا.مالعيدهمدمحمةعجارم؛فرش

جمهيفج؛.م1980-

ه3747197,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا5
.١ط.فيدرحيبصقيقحتوةسارد؛يسابعلازتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت/بادآلا

ص8٠6.م1997هها791؛ةيبريلاةرازو:دادغب

ه3721-197,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا757
:ةرهاقلا.يجافخمعنملادبعدمحمقيقحت؛يسابعلازتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت/عيدبلا

ص١١1.م1148«ها7514«يبلحلايبابلاىفطصمةكرش

فشكمريغ

-445-



ه127-197,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا.5
/عيدبلا -.يكسفوكشتاركسويطانغأقيقحت؛يسابعلازتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت

ص2195.م1914ءه799١«ةريسملاراد:توريب

فشكم

ه141197,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا0
«دنززيزعرشن:ةرهاقلا-.دنززيزعةيانع؛زتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت/زتعملانباناويد

جاكمامه1

ه127-197,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا71
ةبتكملا:قشمد-.يربجقيفشميدقت؛زتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت/زتعملانباناويد

جا.م907١«ها١/17«ةيبرعلا

فشكمريغ
ه1417-197.يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا87
راد:توريب-.يناتسبلامركحيحصت؛رتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت/زتعملانباناويد
صدالا.م١195ه١4١١«ةعابطللتوريبرادءرداص

فشكم

ه127-1571,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا.
يفءارعشلاتاقبط سابعقيقحت؛رتعملانبدمحمنبهللادبعفيلأت/ءارزولاوءافلخلاحدم
صال1+2.م1979ءه5859١؛بحج.ج.أةيصوةنحلةقفنىلع:[ارتلجيإ]ندنل.لابقإ
فشكم

ه747-197,يسابعلادمحمنبهللادبع,زتعملانبا.
يفءارعشلاتاقبط راتسلادبعقيقحت؛زتعملانبدمحمنبهللادبع.فيلأت/ءارزولاوءافلخلاحدم
*ص08.م1985ءها798#.فراعملاراد:ةرهاقلا.جارفدمحأ

فشكم

-8610/-



نبدمتعملا نبدمحم,دابع هئ//27١,يمخللادابع

بيبحلااضرقيقحتوعمج؛يمحللادابعنبدمحمدمتعملامظن/دابعنبدمتعملااويد

صا١1١٠-.م1918ءه795١١ءرشنللةيسنوتلارادلا:سنوت.يسيوسلا

فشكم

هلا١ى/١١7١0,يزيوحلانيدلاباهش,قوتعمنبا7١"

/ءاحصفلاةمتاخوءاغلبلازارطناويد نبنيدلاباهشل ىلعفقووهطبض؛يزيوحلاقوتعم

ص9٠1.م٠88١«ةيبدألاةعبطملا:توريب.ينانبللاينوترشلاديعسهعبط

فشكمريغ
نبناميلس.يرعملا هئ37دعبت.يخونتلايلع

؛يرعملايخونتلايلعنبناميلسراصتخا/يبنتملابيطلايبأرعشنميناعملاتايبأريسفت
دمحمدهامجبهققح ثحبلازكرم«زيزعلادبعكلملاةعماج:ةكم.ليجعضايغنسحم؛«فاوصلا

.م1979ها189١«ثارللنومأملاراد:توريب؛قشمد؛يمالسإلاثازنلاءايحإويملعلا

(4؛يمالسإلاثارتلانم:يكملامرحلاتاطوطخمرداون).ص”

فشكمريغ
ها1-07١119,ينيسحلادمحأنبيلع,موصعمنبا.87"
هئارعشلمجرتوهققح؛نييسحلاموصعمنبدمحأنبيلعفيلأت/عيدبلاعاونأفعيبرلاراونأ

جال.م19594-1974فها84"1-١784«نافرعلاةبتكم:ءالبرك.١ط.ركاشيداهركاش
فشكر

ه1-١٠104.يميمتلاةديبعوبأ,ىنثلانبرمعم.
نبدمحمركبيبأنعيناتسجسلامتاحيبأةياور؛يميمتلاىنثملانبرمعمةديبعيبأل/ليخلا

نسحأهيلي.تيكسلانببوقعيفسوييبأل/قطنملاحالصإباتكعماوجهيلي.ديرد

دابارديح.١ط.رداهبكنجرايدمحمحرش؛سيقلاءيرمأل/كبنافقحرشيفكبسلا

صا14217195075١.ها70١ه/«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنملا]نكدلا

ه1-١٠١104,يميمتلاةديبعوبأ,ىنثلانبرمعم.0
فراعملاةرئادسلجم:[دنملا]نكدلادابارديح.يميمتلاىنثملانبرمعمةديبعيبأل/ليخلا

صا1/4.م١198ه4.5١«ةينامثعلا

-88-



ه1-١٠١104.يميمتلاةديبعوبأ,ىنثمانبرمعم.47
/ليخلا نبرمعمةديبعيبأل فسوييبأنعيناتسجسلامتاحيبأةياور؛يميمتلاىنثملا

ه1.5١,دمحأ.ع.مرشن:ةرهاقلا.ا١ط.دمحأرداقلادبعدمحمقيقحت؛يناهبصألا

ص14٠.مم

ه1١1-١٠١4.يميمتلاةديبعوبأ,ىنثملانبرمعم.
«عوبرجلاناميلسنبهللادبعقيقحت؛يميمتلاىنثملارمعمةديبعيبأفيلأت/جابيدلاباتك
نبنمحرلادبع م١199ه١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نيميثعلانبناميلس

ص8

فشكم

ه1-١٠١104.يميمتلاةديبعوبأ,ىنثملانبرمعم.

اهعبطىلعفقو؛يميمتلاىنثملانبرمعمةديبعيبأل/قدزرفلاوريرجنيبضئاقنلا
.م978١ه١«ةينيسحلاةبتكملا:ةرهاقلا.يواصلاهللادبعليعامسإدمحماهحيحصتو

جمايفج١

تءايركزنبفسوي.يبرغملاه0 ه19١٠

هلمدقوهققح؛يبرغملاايركزنبفسويفيلأت/رصملهأمالكنعرصإلاعفد مالسلادبع

بادآلاراثآةلسلس).ص775.م1158ءه744٠١«ملعلا:عايسور]وكسوم.داوعدمحأ

(1770؛ةيقرشلا

فشكم

هاقت,قازرلادبعدمحأرصنوبأ,يسدقملا٠
؛يسدقملاقازرلادبعدمحأرصنيبأل/تيقاويلاوفئاطللايبلاعثلاروصنميبأيباتكنيبعمجلا

ص١٠١.م9١.“ءها١“54«ةينميملاةعبطملا:ةرهاقلا.يوارمغلايرهزلادمحمحيحصت

هاقت,قازرلادبعدمحأرصنوبأ.يسدقملا١
«ةيقرشلاةرماعلاةعبطملا:ةرهاقلا.يسدقملاقازرلادبعدمحأرصنيبأل/فئاطللاوفئارظلا

2لكل

-499-



ه"01714,ينارحبلابرقملانبيلعبرقمنبا.7

نبيلعناويد ةعبطملا:ةكم.ينويعلاةفيلخنبدمحأةيانع؛ينارحبلابرقملانبيلعل/برقملا

ص١٠1.م1889ها.1/«ةيريمألا

فشكمريغ
نبيلع.برقمنبا7 ه01114",ينارحبلابرقملا

:ءاسحإلا.ط.ولحلادمحمحاتفلادبعقيقحت؛ينارحبلابرقملانبيلعل/برقملانباناويد

صالء*.م988١ها14.«يفاقثلانواعتلاةبتكم

فشكم

فلا"104.ركبيبأنبليعامسإ.ئرقملانبا.

/ئرقملانباناويد ميهاربإنبهللادبعهرشنوهعبطبع؛ئرقملاركبيبأنبليعامسإل

ص178-.[م19188١ها409]«يمالسإلاثازنلاءايحإراد:ةحودلا.يراصنألا

فشكمريغ
هاغ71١١7,يدادغبلاعفقملانبهللادبع,عفقملانبا.0

-.[م1917-]«ليجلاراد:توريب.يدادغبلاعفقملانبهللادبعل/ريغصلابدألاوريبكلابدألا

ص19

فشكمريغ
هاغ1-١7,يدادغبلاعفقملانبهللادبع,عفقملانبا7

-.١ط.ةحيمقديفمةسارد؛يدادغبلاعفقملانبهللادبعفيلأت/ريبكلابدألاوريغصلابدألا

صا١ا/4-.م988١ءها14٠09ءرشنلاوةعابطللفاوشلاراد:ضايرلا

نبهللادبع,عفقملانبا1 ها271١7,يدادخبلاعفقملا

-.م1950ه١؛حيبصيلعدمحم:ةرهاقلا.يدادغبلاعفقملانبهللادبعل/ريبكلابدألا

[٠٠٠ص



ها1571١١,يدادغبلاعفقملانبهللادبع,عفقملانبا.
-.م1915ه1774؛فراعملاةرازو:ةرهاقلا.يدادغبلاعفقملانبهللادبعل/ةنمدوةليلك

ص6٠

نبهللادبع.عفقملانبا.5 ها871٠١,يدادغبلاعفقملا
.م1974هه1414١«قايحلاةبتكمراد:توريب.يدادغبلاعفقملانبهللادبعل/ةنمدوةليلك

ص44

هلا57٠١,يدادغبلاعفقملانبهللادبع,عفقملانبا.
ةسسؤم:سنوت-.ناديعسرمعةعجارموميدقت؛يدادغبلاعفقملانبهللادبعل/ةنمدوةليلك

ص74٠-.م1585ه407١«ءرشنلاوةعايطللناديعس

0١١ه فلخنبورمع.يكمنبا ت.يلقصلا .0١

-.رطمزيزعلادبعقيقحت؛يلقصلايكمنبفلخنبورمعل/نانجلاحيقلتوناسللافيقثت
ج١٠م1975ه1785١«يمالسإلاثازنلاءايحإةنحلل«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجا:ةرهاقلا

/ثحبلاةنيع فشكم
ه1-0ت.يلقصلافلخنبورمع.يكمنبا."47
لباقوهلمدق؛يلقصلايكمنبافلخنبورمعفيلأت/نانجلاحيقلتوناسللافيقثت

ءها١141١١«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.اطعرداقلادبعىفطصمهطبضوهتاطوطخم

صال0ال.م

ه107ت,دوادنبنسحلا.يبويألادجمألاكلملا7
نبنسحلايبويألادحبألاكلملامظن/يبويألادحبألاكلملاناويد هلمدقوهققحوهعمج؛دواد

صال14-.[م1990ه1411]ءن.د:م.دد.١ذط-نيمأةدوج

فشكمريغ

-ةووؤ



نيعملادبع,يحولملا

/يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأليناغألاباتكمالعأمجارتوداومسرهف هعضو

صال.م1941ه١54١«يحرولملا.عرشن:قشمد.يحرلملانيعمادبع

لصفنمفاشك

ه١7١٠ت.يلعنبفوؤرلادبع,يوانملا"0

ةعبطم:ةرهاقلا.يوانملايلعنبافوؤرلادبعل/انيسنبالةينيعلاسفنلاةديصقحرش

صا9١-م8٠19.6هه١51١8؛تاعوسوملا

فشكمريغ
ها/١١77٠١,يلعنبمركملانبدمحم,روظنمنبا.7

هلمدق؛روظنمنبيلعنبمركملانبادمحم/هنوحبوهثبعوهلذابموهرعشوهخيراتيفساونوبأ
.ةبتكم:فئاطلا.رصنلايبأرمعهيلعقلعوهمدق«لامكديعسدمحمهحيحصتىلعفرشأو

(يمالسإلاثارتلانم).ص659.[م948١-ءه1.0١-]«فراعملا

نبدمحم,روظنمنبا.1 هال١١77١,يلعنبمركملا
/صاوغلاةردنمصاونخلابيذهت قيقحتوةسارد؛روظنمنبيلعنبمركملانبدمحمفيلأت
ةكميدان:ةكم.١ط.يتاكربلائيسحلايلعهللادبع ص195.م1994ءه١4١5«يفاقثلا

(47؛يبدألاويفاقثلاةكميدانتاعوبطم)

/ثحبلاةنيع فشكم

ها/١١77١يلعنبمركملانبدمحم,روظنمنبا.
ها14١ءرداصراد:توريب.روظنمنبيلعنبمركملانبدمحمفيلأت/برعلاناسل

ج١١.م66

هال١١77١,يلعنبمركملانبدمحم,روظنمنبا.9
«باهولادبعدمحمنيمأقيقحت؛روظنمنبايلعنبمركملانبدمحمفيلأت/برعلاناسل

؛يبرعلاخيراتلاةسسؤم«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب.؟ط.يديبعلاقداصلادمحم

ها جام.م1997

/ثحبلاةنيع فشكم

-ةول



نبدمحمروظنمنبا. هال١177٠١,يلعنبمركملا

لوألافرحلاىلعهءانبداعأ؛روظنمنبايلعنبمركملانبدمحمفيلأت/طيحملابرعلاناسل

جا"-.م991١ه4117١«برعلاناسلراد:توريب.طايخفسويةملكلانم

فشكم

نبدشرمنبةماسأ,ذقنمنبا١. ه48015,يلع
؛يبلحلايبابلا:ةرهاقلا-.ذقنمنبيلعنبدشرمنبةماسأفيلأت/رعشلادقنيفعيدبلا

.صا9494.م١191ه١ (انئارت)

248.يلعنبدشرمنبةماسأ,ذقنمنبا47 ه0815
/رايدلاولزانملا نبةماسأفيلأت نبىلعنبدشرم وكسوم.فودلاخسنأقيقحت؛ذقنم

صد57م١195ءه١+١٠8«مرلعلاةيعداكأ:[ايسور]

فشكم

ه5/4015.يلعنبدشرمنبةماسأ,ذقنمنبا47
بطيزاجحىفطصمقيقحت؛ذقنمنبيلعنبدشرمنبةماسأفيلأت/رايدلاولزانملا

(ثازتلاةلسلس).صه917-.[م9947١]ءه١4١7ءحابصلاداعسراد:ةرهاقلا

فشكم

ه5/4015,يلعنبدشرمنبةماسأ,ذقنمنبا
دمحمميدقت؛سابعنسحقيقحت؛ذقنمنبيلعنبدشرمنبةماسأفيلأت/اصعلاباتك

صدؤا.ما19الاله4«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةيردنكسإلا.ةرادهىفطصم
فشكم

ه200015,يلعنبدشرمنبةماسأ,ذقنمنبا.0
«ةيفلسلابتكلاراد:ةرهاقلا.ذقنمنبيلعنبدشرمنبةماسأفيلأت/بادآلابابل

صد0د.م1947ها4

فشكم

-ةىو



رينمنبا._7 ه018ت.دمحأنبرينمنبدمحأ.يسلبارطلا

رمعقيقحت؛يسلبارطلادمحأنبرينمنبدمحأل/يسلبارطلارينمنباناويد -.يرمدتمالسلادبع

ص059م985١ه1505١«ليجلاراد:توريب

فشكر

نبنسحلانببلهم,يبلهملا7 ه01/0ت.تاكرب

مساجدومحمقيقحت؛يبلهملاتاكربنبانسحلانببلهمل/اهبارعإوديردنباةروصقمحرش

صا51-.م19488ها84٠١«دشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط-.شيوردلا

فشكمريغ
نبنسحلانببلهم,يبلهملا4 ه0ا/05ت.تاكرب

نبنمحرلادبعقيقحت؛يبلهملاتاكربنبانسحلانببلهمفيلأت/دئارشلارصحودئارفلامظن
-.م1985ه5.05١«ثارنلاةبتكم:ةكم؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نيميثعلاناميلس

صاللا

فشكم

نبجرؤم,.يسودسلاجرؤم.5 ه110تقرمع

/لاثمألا :ضايرلا.١ط.بيبضلادمحمدمحأهلمدقوهققح؛يسودسلاورمعنبجرؤمل

صا48-.م1910ءها٠9١«بيبضلا.م.أرشن
فشكرم

جرؤم.4٠ ها305تورمعنبجرؤم.يسودسلا

«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.باوتلادبعناضمرقيقحت؛يسودسلاورمعنبجرؤمل/لائمألا

صا.م١190اه

فشكم

ْ ها/غ80.ينيسحلايلعنبةزمحنبىبيحي.ديؤملا ١

نبةزمحنبىيحيديؤملافيلأت/زاجعإلاقئاقحمولعوةغالبلارارسألنمضتملازارطلاباتك
1١1757هء «ةيويدخلابتكلاراد:ةرهاقلا.يفصرملايلعنبديسحيحصت؛ييسحلايلع

جالم14

فشكمريغ

7



شاغل8.ينيسحلايلعنبةزمحنبىيحي,ديؤملا57
نبةرمحنبىبحيديؤملافيلأت/زاجعإلاقئاقحمولعوةغالبلارارسألنمضتملا:زارطلاباتك
.رشانلافارشإبءاملعلانمةعامجهقيقدتوهطبضوهتعجارمىلعتفرشأ؛نيسحلايلع
جا“.م1981؛ه4.4١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

ها544ت,دربأنبحامرلاليبحرشوبأ,ةدايمنبا"7
-يميلدلافياندمحمقيقحتوعمج؛ةدايمنبادربأنبحاسرلاليبحرشيبأل/ةدايمنبارعش

صال.م1910.ءها٠759١.؛ةيروهمجلاةعبطم:لصوملا
فشكر

ه018ت.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يناديملا.ه.5
/يماسألايفيماسلا حرشوهجارخإبتروهرشن؛يناديملادمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت
ءها781١«بعشلاعباطمراد:ةرهاقلا.يوادنهىسومدمحمهتاملكليسرافلالباقملا
(ثارتلابتكنم).ص4و274م5717

ه018ت.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يناديملاه0
ثازلاءايحإةنحلقيقحت؛يناديملادمحأنبدمحمنبدمحأل/فرصلاملعيففرطلاةهزن

جمافجا.م١198:ه١40١«قافآلاراد:توريب-.يمالسإلا

فشكمريغ
ها10ت,قراخملانبهللادبع,ينابيشلاةغبانلا.7
بتكلاراد:ةرهاقلا-.ينابيشلاقراخملانبهللادبعينابيشلاةغبانلل/نابيشنبةغبانناويد

صاو5ه.م1985هها"5ه5؟«ةيرصملا

فشكمريغ

ها1١-١6١57,ليعامسإنبينغلادبع.يسلبانلا."47
ليعامسإدمحمحيحصت؛يسلبانلاليعامسإنبيئغلادبعفيلأت/قئاقرلاعومجموقئاقحلاناويد

صال1/1-.م1867ه١117١1«ةرماعلاةعابطلاراد:ةرهاقلا.نيدلاباهش

-4هه



ه7777,يسيقلاهللادبعنبدمحم,نيدلارصاننبا."-
نبدمحمل/نيدلارصاننبابريهشلاركبيبأنبدمحمهللادبعيبأظفاحلايلامأنملوألاسلجملا

ةينمألاهعم.دادحلادمحمنبدومحمهللادبعيبأةياور؛نيدلارصاننبابريهشلايسيقلاهللادبع

-.صا84"7.م1941ه5401١/«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط-.ةيلوألابلسلسملاجيرختيف

نمنيعلاةرق؛١؛يلامألاوءازجأنمينامألاغولب) ١(؛نيدلارصاننباتافنصم

فشكمريغ
ها110.نمحرلادبع,شيجلارظاننبا._49

فلدورقيقحت؛شيجلارظاننبنمرلادبعفيلأت/فيرشلاحاطصملابفيرعتلافيقثتباتك
ص159-.م941١ه١5٠04«ةيقرشلاراثالليسنرفلايملعلادهعملا:ةرهاقلا.يلسف

فشكم

ه145ت.يئاطلادمحمنبدمحم,مظانلانبا."3

دحاولادبعبيدأدمحمميدقتوقيقحت؛يئاطلامظاننبدمحمنبدمحمل/لاعفألاةيمالحرش

ص168.م1491ءها4١7«ةبيتقراد:توريب.١ط.نارمج

فشكر

نبدمحأسابعلاوبأ,يمانلا١ ه1997٠5.دمحم
ءه٠9١ءيرصبلاراد:دادغب.فيدرحيبصقيقحت؛يمانلادمحمنبدمحأل/يمانلارعش

صاالا.م1

فشكمريغ
ها741-18.دمحمنبدمحم,يرصملاهتابننبا7
ثارتلاءايحإراد:توريب.يرصملاهتابننبدمحمنبدمحم/يرصملاةتابننباناويد

ص595-.[م197١-]«يبرعلا

فشكمريغ
ها747-18دمحمنبدمحم.يرصملاهتابننبا."477
ةلاسرلاهيلي.يرصملاةتابننبدمحمنبدمحمل/نوديزنباةلاسرحرشيفنويعلاحرس
ءها154/8١«حيبصيلعدمحمةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نوديزنبالةيدجللاةلاسرلاعمةروكذملا

ص701م64

فشكم

وةك



هالا5458.دمحمنبدمحم,يرصملاهتابننبا"6

يبأدمحمقيقحت؛يرصملاةتابننبدمحمنبدمحم/نوديزنباةلاسرحرشيفنويعلاحرس

صدمه.م985١ءها01١+1/«ةيرصعلاةبتكملا:اديص.ميهاربإلضفلا

فشكم

هىا/54514دمحمنبدمحم.يرصملاهتابننبا._.0

-.اشابىسومرمعقيقحت؛يرصملاهتابننبدمحمنبدمحم/دئارفلاعمجمودئاوفلاعلطم

ص014.م1915ءها195١١؟«ةيبرعلاةغللاعمجج:قشمد

فشكم

نبدمحمنبيلع.هيبنلانبا.71 ه"19,يرصملانسحلا

«نونفتارمثةعبطم:توريب-.يرصملاهيبنلانبنسحلانبدمحمنبيلعل/هيبنلانباناويد
صولا.مام١8ءه8

ه778ت,ليعامسإنبدمحمنبدمحأ,ساحنلا..77
.رمعلاباطخدمحأقيقحت؛ساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأفيلأت/هيوبيستايبأحرش

ص145..م1914ء«ه914١١«ميلعتلاوةيبرتلاةرازو:قشمد

فشكم

ه7ت.ليعامسإنبدمحمنبدمحأ,.ساحنلا.4

يلوتمهبهوقيلعتوقيقحت؛ساحنلاليعامإنبدمحمنبدمحأفيلأت/هيوبيستايبأحرش

ص115.م194486ه١85١4«بابشلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط-.ةملاس

فشكم

نبدمحأ.ساحنلا"9 ه7ت.ليعامسإنبدمحم
يزاغريهزقيقحت؛؟ساحنلاليعامسإنبادمحمنبدمحأفيلأت/هيوبيستايبأحرشباتك

صا171-.[م1987ه0171-14]«بتكلاملاع:توريب.١ط.دهاز

فشكم

5



ه8ت.ليعامسإنبدمحمنبدمحأ.ساحنلا٠

باطخدمحأقيقحت؛ساحنلاليعامسإنبدمحمنبدمحأفيلأت/فانتتتإلاوعطقلاباتك

ءايحإةلسلس).ص940.م978١ءها798١ءفاقوألاةرازو:دادغب.ا١طب.رمعلا

(3”؛يمالسإلاثارلا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه194ت,ميهاربإنبدمحمنيدلاءاهب,ساحنلانبا

/نيتلحلاتاذونيتلكلاةاهم هققحوهسرد؛ساحنلانبميهاربإنبدمحمنيدلاءاهبل

نبوهسنبيكرت -.م1157ءها4١54«ييتعلايكرترشن:ضايرلا.١ط-.يبيتعلالازن

صالاا/

نبهللاحتف,ساحنلانبا47 ه01١٠ت,هللادبع

يلعدمحمحيحصت؛ساحنلانبهللادبعنبهللاحتفل/ساحنلانباناويد :توريب-.يسنألا

ص١١1.م895١ءه8١7١«ةيسنألاةعبطملا

فشكمريغ
ه١٠71ت,ينميلاديعسنبناوشننبدمحم.ناوشننبا..*

هللادبعهققح؛يميلاديعسنبناوشننبدمحم/مولكلانمبرعلامالكءاودومولعلاسمش

جا.م١945١1هها١الا/ل.«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يفارجلا

هل١٠0دعبت.دمحمنبنسحلا,يروباسينلاماظنلا

-.بيبلدمحمحيحصت؛يروباسينلاماظنلادمحمنبنسحلل/بحاحلانبالةيفاشلاحرش

جا-.م185/8١ءه1/5١«ةرماعلاةعابطلاراد:ةناتسآلا

فشكمريغ
ه١".هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ0

/ءارعشلاباتكنمبعتنملا نبزيزعلادبعقيقحت؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأل

ص/7-.م1187ءه١4٠7«مولعلاراد:ضايرلا.عناملارصان

/ثحبلاةنيع فشكم

-4م



ها/17.7-1,ينيسحلادمحمنبهللادبعراكةرقنلا.7
بتكلاءايحإراد:ةرهاقلا-.ٍنيسحلاراكةرقنلادمحمنبهللادبعل/بحجاحلانبالةيفاشلاحرش

صالالال.م857١ها11/4«ةيبرعلا

ه1ت,يناوريقلاميهاربإنبميركلادبع.يلشهنلا.7
نمرايتخا /هلمعورعشلاملعيفعتسملاباتك يناوريقلاميهاربإنبميركلادبعفيلأت

صا601.م1918ءها1948«باتكللةيبرعلارادلا:سنوت.يلشهنلا

فشكمريغ
يلعنبنيسحلا,يرمنلا.4 ه180ت,يرصبلا
ميحرلادبعهللادبعقيقحت؛يرمنلايرصبلايلعنبنيسحلافيلأت/ةسامحلاتايبأيناعمباتك

صالاال2508.م1941ءها4.7,يندملاةعبطم:ةرهاقلا.١ط.ناليسع
فشكر

ه0ت.يرصبلايلعنبنيسحلا.يرمنلا"8

دمحأةهيجوقيقحت؛يرمنلايرصبلايلعنبيلعنبنيسحلاةعنص/عَّمَلْملاباتك

ص14١-.م1975.ها195١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.لطسلا

فشكم

هل78409,يرصملانسحنبدمحم,يجاونلا

حيحصت؛يجاونلايرصملانسحنبادمحمفيلأت/رداونلاوبدألافتيمكلاةبلح

,ها571«نامجّرلاميهاربإرشن:ةرهاقلا.ٍنيروملارصن؛يودعلاةطقنمحرلادبعدمحم

ص717م48

هل1/84809.يرصملانسحنبدمحم,يجاونلا١.
ةعجارموقيقحت؛يجاونلايرصملانسحنبادمحمفيلأت/ءافتكالاعيدبيفءافشلاباتك

ص١٠1[م1947١ه١+40]«ةايحلاةبتكمراد:توريب.١ط.يجانيبأنسحدومحم

-864 .8-



هل7/8409.يرصملانسحنبدمحم.يجاونلا.7

فيطللادبعقيقحت؛يجاونلايرصملانسحنبدمحم/لاجزألاوتاحشوملايفلآللادقع

صالا19م1987ها14057«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.يباهشلا

فشكم

هل7/844049.يرصملانسحنبدمحم.يجاونلا,47

قيلعتوقيقحت؛يجاونلايرصملانسحنبدمحم/تاغللانمنونفيفةيملعلادئاوفلاباتك

ص45-.م1945ه4.1١/,ةيعماجلاةفرعملاراد:ةيردنكسإلا.دامحدمحأ

هل7/8409.يرصملانسحنبدمحم,يجاونلا5

نبدمحمقيقحت؛يجاونلايرصملانسحنبدمحم/رشنلاومظنلاةعانصيفةمدقم

صا١١٠٠.م1971هها95١؟ءقايحلاةبتكمراد:توريب.ميركلادبع

فشكم

نبنسحلا,ساونوبأ0 ها150-138.ئناه

-.يثيدحلاروفغلادبعةجهبقيقحت؛ئناهنبنسحلاساونيبأل/ساونيبأناويد
ص999م٠194ءها١40١ءةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكمريغ
نبنسحلا,ساونوبأ.71 ها150-158,ئناه
راد:ةرهاقلا.فاصآردنكسإقيقحت؛ىناهنبنسحلاساونيبأمظن/ساونيبأناويد

ص477.[م1997ءها]4١7«برعلا

نبسابعلا.يكملانيدلاروننبا.47 ها١16ت.يلع

ىفطصمحيحصت؛يكملانيدلاروننبيلعنبسابعلل/سينألابيدألاهبنموسيلحلاةهزن

جابمامال5ها«ةيبهولاةعيطملا:ةرهاقلا.يهو

فشكمريغ

و1.



ىا/71777,باهولادبعنبدمحأ,يريونلا.
ةسسؤملا:ةرهاقلا.يريونلاباهولادبعنبدمحأفيلأت/بدألانونفيفبرألاةياهن

(ةيبرعلاةبتكملاءانثارت).جال١.م945١«رشنلاوةعابطلاوةمجزرتلاوفيلأتللةماعلاةيرصملا

فشكم

ه٠ت.بيبحنبدمحمنبنسحلا.يروباسينلا.

١.دعسألارمعقيقحت؛يروباسينلابيبحنبدمحمنبنسحلل/نيناحماءالقع

صائمدم1981اها1017ءسئافنلاراد:توريب

/ثحبلاةنيع فشكم

ه٠ت.بيبحنبدمحمنبنسحلا.يروباسينلا

.١ط.روشاعىفطصمقيلعتوقيقحت؛يروباسينلابيبحنبدمحمنبنسحلل/نيناحلاءالقع

ص185.م1949.ءها41١١«ينانبللاركفلاراد:توريب

دمحممالسلادبع,نوراش.,0١

؛لمألاةبتكم:تيوكلا.نوراهمالسلادبععضو/هديسنبالصصخملاسراهف

صالالا.م1959اها8

/ثحبلاةنيع لصفنمفاشك
دمحممالسلادبع,نوراش.0

ةبتكم:ةرهاقلا.١ط.نوراهمالسلادبععضو/يرهزأللةغللابيذهتمجعمسراهف
صال35.ما9175ه1,يخناخلا

لصفنمفاشك

ه771-1117,ئناهنبدمحم.يسلدنألائناهنبا"07
رشن:ةرهاقلا.ئيروحلاافولايبأرصنحيحصت؛يدزألائناهنبدمحم/ئناهنباناويد

صا.م1801ءها51/4١؛يدنقأميهاربإ

فشكمريغ

-و11-



ه797ت.يعارخلايلعنبمساقلا,لمينهنبا._.5

نبدمحمقيقحت؛لميتهنبيلعنبمساقلامظن/لميتهنبيلعنبمساقلارعاشلاناويد

صا488م1951هه١78١:يبرعلاباتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.يليقعلادمحأ

ها١٠وحن7١5,ايركزنبنوراه.يرجهلا"0

:ضايرلا.١ط.رساجلادمحبيترتب؛يرجمحلاايركزنبنورامل/رداونلاوتاقيلعتلا

(ص814١7٠)ق4.م957١ها4١7؛ناكيبعلاةكرش

يلعنبميهاربإ.ةمرهنبا.71 ها-٠9.يشرقلا

-.ديبيعملارابجدمحمقيقحت؛يشرقلاةمرهنبيلعنبميهاربإل/يشرقلاةمرهنبميهاربإرعش

ةيبرعلاةغللاعمجمتاعوبطم).ص767.م474١ه8«بادآلاةعبطم:فجنلا

(قشمدب

فشكم

.دمحمنبيلعنسحلاوبأءيورهلا.0 ه١0-72١4
/فورحلاملعيفةيهزألاباتك نيعملادبعقيقحت؛يورحلادمحمنبايلعنسحلايبأفيلأت

صا014.م1985ه405١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.؟ط-.يحولملا

/ثحبلاةنيع فشكم
نبيلعنسحلاوبأ,يورهلا.4 هئ1-١10.دمحم
رافسإباتك دمحأقيقحتوةسارد؛يورحلادمحمنبايلعنبدمحمنسحلايبأةعنص/حيصفلا

.م1499ها4١9«ةيمالسإلاةعماجلا:ةرونملاةنيدملا.١ط.شاشقدمحمنبديعسنب

(؟1؟مقر؛ةرونملاةيندملابةيمالسإلاةعماجلا).جا

ه72-١210,دمحمنبيلعنسحلاوبأ,يورهلا.

ناولعىيحيقيلعتوقيقحت؛يورهلادمحمنبيلعنسحلايبأفيلأت/تاماللاباتك
ص١19.م198.اها1.١؛حالفلاةبتكم:تيوكلا.١ط.يوادلبلا

فشكم

-و419؟-



فا/7/04-1,يراصنألافسوينبهللادبع,ماشهنبا.
ىلعميدقتوقيقحت؛يراصنألاماشهنبفسوينبهللادبعل/بارعألادعاوقنعبارعإلا

.م981١بها1.0١«تابتكملانوؤشةدامع«ضايرلاةعماج:ضايرلا.١ط.لينةدوف

ص1٠
فشكم

هفا/11-/08.يراصنألافسوينبهللادبع,ماشهنبا._

نبهللادبعفيلأت/ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانديسحدميفريهزنببعكةديصقحرش

.م1987ه1405١,نآرقلامولعةسسؤم:قشمد.7ط.يراصنألاماشهنبفسوي

/ثحبلاةنيع فشكم

فا/11-/08,يراصنألافسوينبهللادبع,ماشهنبا
باتكهعم.يراصنألاماشهنبفسوينباهللادبعل/ىدصلالسبوىدنلارطقحرش

:ةرهاقلا.١١ط.ديمحلادبعنيدلاييحمدمحمىدنلارطقحرشقيقحتبىدهلاليبس

ص1448/8-.م1177ءها5285١«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا

فشكم

ها708-11.يراصنألافسوينبهللادبع,ماشهنبا7
دمحأقيقحت؛يراصنألاماشهنبفسوينبهللادبعفيلأت/فرصلاملعيففرطلاةهزن

جا.م994١.بها14١١«ءارهزلاةبتكم:ةرهاقلا.يديرهديحادبع

فشكم

هئئ5/7١049.نسحملانبلاله,ئباصلالاله

راد:توريب-.نايبذدعسأقيقحت؛عىباصلالالهبفورعملانسحملانبلالهفيلأت/ةغالبلاررغ

جما.م1949ها4.7,ةملكلا

فشكم

ه190ت,هللادبعنبنسحلا,.يركسعلالالهوبأ.0
/نيفحصملارابخأ هيلعقلعوهققح؛يركسعلاهللادبعنبانسحلالالهيبأفيلأت

صال.م1985:ه1401١«بتكلاملاع:توريب.١ط.يئارماسلايردبلايحبص
فشكر

و1



ه190ت,هللادبعنبنسحلا,.يركسعلالالهوبأ.7
هققح؛يركسعلاهللادبعنبنسحلالالهيبأفيلأت/فيرحتلاوفيحصتلاهيفعقيامحرش

جامه١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.خافنلابتاردمحأهعجار؛فسويدمحمديسلا

ه150ت,هللادبعنبنسحلا,.يركسعلالالهوبأ.
/قورفلاباتك نبنسحلالالهيبأل هلمدق؛يركسعلاهللادبع هيشاوحقلعوهطبضو

م1994ه١4١9«سربسورج:[نانبل]سلبارط.١ط.يصمامخلاميلسدمحأهسراهفو

ص48

/ثحبلاةنيع فشكم

نبنسحلا,.يركسعلالالهوبأ.4 ه190ت,هللادبع
دمحممالسلادبعقيقحت؛يركسعلاهللادبعنبنسحلالالهيبأفيلأت/بدألايفنوصملا

ص11م1987ه14.01١«يعافرلاراد:ضايرلا؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.نوراه

ها/107١5-2.دمحمنبدمحأ,يسدقملالالهنبا_9
اهلمدق؛يسدقملالالهنبدمحمنبدمحأل/نيسلدملايفيسدقملادومحميبأظفاحلاةديصق

جارب:ينورتكلإلافصلازكرم:توريب؛ةدج.١ط.يتويرفلاميهاربإمصاعاهققحو

صا1٠5.م941١ءها1.07«بيطخو

فشكمريغ
ها؟١وحنت.دامحنبىسيعنبنمحرلادبع.يناذمهلا,”
ةعبطموةبتكم:ةرهاقلا-.يناذمهلادامحنبىسيعنبنمحرلادبعل/فيرصتلاملعيففيصرلا

صال..م1978ه14171«يبلحلايبابلاىفطصم

ه574ت.هيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلع,يدحاولا١

رشن:[دنملا]يابم.يدحاولاهيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلعل/يبتملاناويدحرش
صالال»م1864هاال١مظانلانيدلاماسحنيسحلادبع

-و414-



ه517471٠05,ملاسنبدمحم.يومحلالصاونبا

-.يراببألاميهاربإونيسحهطقيقحت؛يومحلالصاونبملاسنبدمحم/يناغألاديرحت
اها5١م85-ها“”114«رصمةعبطم:ةرهاقلا (صا1١7051)جا“.م94858١19515-1

فشكم/ثحبلاةنيع

ها١١ت,يدعسلاديبعنبديزي,ةزجووبأ..

دمحمديلوةساردوعمج؛يدعسلاديبعنبديزيةزحجويبأل/يدعسلاةزجويبأرعش
«يفاقثلاعمجلا:يبظوبأ.ناهبنهلإلادبعميدقت؛يصمحلارهاطدمحمةعجارم؛يبقارسلا

صالالالم6٠16.عه1١

ه1؟هوحنت.نسحنبدومحم,قارولا7

بغارناندعقيقحتوعمج؛قارولانسحنبدومحم/قارولانسحنبدومحمناويد

صا914-.م1959ءها789١ءيرصبلاراد:دادغب.يديبعلا

فشكم

ها791١,رمعنيبرفظملانبرمع.يدرولانبا"0

راد:ةرهاقلا.يبلحلايدرولانبرمعنبرفظملانبرمعل/ةيدرولاةجهبلا[وأ]يواحلاةحهب
.م1917ءها١1781«ةيبرعلابتكلاءايحإ صال86

ها/غ4791١",رمعنيرفظملانبرمع.يدرولانباا1

لوبتاتسإ.يبلحلايدرولانبرمعنبارفظملانبرمعل/هلئاسرويدرولانباناويد
صالا١1-.م1887ءها١٠٠«بئاوجلاةعبطم:[ايكرت]

ها١٠14ت.يسنوتلادمحأنبدمحم.يغرولا07
ءرشنللةيسنوتلارادلا:سنوت-.يسنوتلايغرولادمحأنبدمحمل/هلئاسرويغرولاتاماقم

.م1995ها صالال

-ه1١6؟-



نبنيسحلا,يبرغملاريزولا_.4 ه77-١218يلع

نمراتخملايفصاونخلابدأ /اهمايأواهباسنأواهرابحأوبرعلالئابقتاغالب نيسحلافيلأت

-م1980ه١54٠٠؛يبدألاضايرلايدان:ضايرلا.رساحلادمحدادعإ؛يبرغملاريزولايلعنب

ص6٠0

فشكم/ثحبلاةنيع

ه170ت.يدادغبلاىيحينبقاحسانبدمحم,ءاشولا.

:توريب.يدادغبلاءاشولاىبحينبقاحسإنبدمحمفيلأت/ءافرظلاوفرظلا[وأ]ىشوملا

ص209.م1956ءها786ءرشنلاوةعابطللرداصراد

فشكم

ه110ت.يدادغبلاىيحينبقاحساإنبدمحم.ءاشولا6٠
ةخسن«١ط.يدادغيبلاءاشولاىيحينبقاحسإنبدمحمفيلأت/ءافرطظلاوفرلقلا

نعةروصم ص159.[م1917-]«بتكلاحلاع:توريب.ه74١ماعىلوألاةعبطلا

فشكمريغ
ه110ت.يدادغبلاىيحينبقاحسإنبدمحم.ءاشولا١.

قيقحت؛يدادغبلاءاشولاىبحينبقاحسإنبدمحأنبدمحم/لماكلابدألاةفصيفلضافلا

م1991-0191.ءهها781-19.(قيفشةعبطم:دادغب.ينوكسمبوقعيفسوي

ص٠”

فشكم

ه177ت.يرصبلاديلولانبدمحمنبدمحأ.دالونبا._.7

؛يرصبلادالونبديلولانبدمحمنبدم>أل/مجعملافورحىلعدودمملاوروصقلا
.م1908؛ه158١,ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.يناسعنلانيدلاردبدمحمحيحصت

صا”

ها10ت.ميهاربإنبقاحسا.بتاكلابهونبا"387
ةجيدخ«بولطمدمحأقيقحت؛بتاكلابهونبميهاربإنبقاحسال/نايبلاهوجويفناهربلا

ص114-.م551١ه81١/«يناعلاةعبطم:دادغب.يثيدحلا

فشكم

-9415-



ه0ت,ميهاربإنبقاحسا.بتاكلابهونبا.,
يفناهربلا -.فرشدمحمنفحقيقحت؛بتاكلابهونبميهاربإنبقاحسإل/نايبلاهوجو
ص105.م959١؛ه585١«ةلاسرلاةعبطم:ةرهاقلا
فشكم

هدا/هت,.دمحمنبزرحمنبدمحم.ينارهولا0
/هلئاسروهتاماقموينارهولاتامانم دمحمنبزرحمنبدمحم «نالعشميهاربإقيقحت؛ينارهولا
ءرشنلاوةعابطلليبرعلابتاكلاراد:ةرهاقلا.يناوهألازيزعلادبعةعجارم؛شغندمحم

(ةيبرعلاةبتكملا).صارم.م904١ه784١

فشكم

ه7"ت.هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوفاي.7
توقايل/ءابدألاتاقبط[وأ]ءابدألامجعم.فورعملا«بيدألاةفرعمىلإبيرألاداشرإباتك
ةعبطم:ةرهاقلا.ثويلحرم.س.دهحيحصتوهخسنبىنتعادقو؛يومحلاهللادبعنبا

جال.م19177-1910,ةيدنه
فشكم

ه"11771-ت.هللادبعنبتوقاي.يومحلاتوفاي17
يفءابدألامجعم ةيمومعلافراعملاةرازوهتعجار؛يومحلاهللادبعنبتوقايل/ًاءزجنيرشع
٠١فج١٠م1938-م1995فهااهال-ه6«نومأملاراد:توريب.ةيرصملا
(ةيبرعلاتاعوسوملاةلسلس).جم

فشكم

ه"17"ت,هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوفاي.14
يفءابدألامجعم /اءزجنيرشع ةححصموةحقنم«"ط.يومحلاهللادبعنبتوقايل
جم١٠يفجا0٠-.م1918.ه١«ركفلاراد:ةرهاقلا.تادايزاهيفو
فشكم

ها١٠-771دمحمنبسابعلانبدمحم,يديريلا"6

دمحمنبسابعلانبدمحم/اهريغوةغلورابخأوىرخأراعشأوثارماهيفيلامألاباتك
.م1914ه517١/,ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنملا]نكدلادابارديح.ااط.يديزيلا

200ضصااال

/ثحبلاةنيع فشكم

-9119/-



نبدمحم.يديزيلا ه١٠٠-71/دمحمنبسابعلا

؛يديزيلادمحمنبسابعلانبدمحمنع/ةغلوءرابخأو«كلذريغيفراعشأوثارم:يئارملا

.م١991١ءه١14١١7«ةفاقثلاةرازو:قشمد.نسحةزعهلمدق؛يفيرطليبندمحمهققح

(814؛يبرعلاثارتلاءايحإ).صلال“

178-7٠١ه نبسابعلانبدمحم.يديزيلا دمحم .1١

ةخسن-.يديزيلادمحمنبسابعلانبدمحم/قدزرفلاوريرجضئاقن:ضئاقنلاباتك

نعةروصم جال.[م191/-]«يبرعلاباتكلاراد:توريبم904١نديلةعبط

نبسابعلانبدمحم.يديزيلا.7 ه١٠71-7178,.دمحم

ديعسيبأنع«يديزيلادمحمنبسابعلانبادمحمةياورب/قدزرفلاوريرجضئاقنحرش

دومحمديلو«روحميهاربإدمحمميدقتوقيقحت؛ةديبعيبأنع«بيبحنبانع«يركسلا

(صا5١1)جال.م1994ه١41١9«يفاقثلاعمجملا:يبظوبأ.8ط.صلاخ

فشكم

ه“١دعبت.لهاكيبأنبديوس.يركشيلا.47

ركاشقيقحت؛يركشيلالهاكيبأنباديوسمظن/يركشيلاديوسرعشناويد

صال.م1917ءها)1817,ةثيدحلاةعابطلاراد:ةرصبلا.روشاعلا

فشكم

نبدمحم,بوقعينبا,”5 هذ"١دعبت.مساق

:ةرهاقلا.بوقعينبمساقنبدمحمفيلأت/راربألاعيبرنمبحتنملارايخألاضور

ص194-.م18517ها١٠1178ءيطاولايدنفأىفطصمرشن

فشكمريغ
ه0071147,يدسألايلعنبشيعي.شيعينبا._0
ةبتكم:ةرهاقلا«بتكلاملاع:توريب-.يدسألاشيعينبيلعنبشيعيل/لصفملاحرش

ج١٠-.[م1917-]«يببتملا

فشكمريغ

-498-



هلا67١.ديجملادبعنبيقابلادبع,ينميلا.1

قيقحت؛يناميلاديحملادبعنبيقابلادبعفيلأت/نييوغللاوةاحنلامجارتيفنييعتلاةراشإ
م1985ه١14٠05«تاساردلاوثوحبلللصيفكلملازكرم:ضايرلا.١ط.بايدديحنادبع

(1؛لصيفكلملازكرم)-.صح١

فشكم

ه١٠4ت,رمعنبنيسحنبدمحم.ينميلا."17

نبنيسحنبدمحمفيلأت/برعلاراشأنماههبشأاممةنمدوةليلكباتكلاثمأةاهاضمباتك

صالالا/.م1951ه١«ةفاقثلاراد:توريب-.محبفسويدمحمقيقحت؛ئميلارمع

فشكم

ها١/7ت,يقشمدلا.يعيدبلافسوي.4
زعميدقت؛ةمازعنيسايدمحمةيانع؛يقشمدلايعيدبلافسويل/يبنتملاةيثيحنعيبنملاحبصلا

صال6٠79.م1978,ها٠176«لادتعالاةعبطم:قشمد.يحونتلانيدلا

ه١ت,يقشمدلا.يعيدبلافسوي.8
ءاتشدمحمءاقسلاىفطصمقيقحت؛يقشمدلايعيدبلافسويل/يبتملاةيثيحنعيببملاحبصلا

رئاخذ).صدا”.م917١؛ه7534١«فراعملاراد:ةرهاقلا.5ط.هدبعةدايزهدبع

(95«برعلا

فشكم

,.دوعسمنبنسحلا.يسويلا٠٠ هلا١١١1-١2١١٠

عمج؛يسويلادوعسمنبانسحلل/يسويلادوعسمنبنسحلايلعيبألئاسر ةساردوقيقحتو

جا.م١19148١ءه١4.0١,ةفاقثلاراد:ءاضيبلارادلا.يلبقلاةمطاف

فشكم

نبنسحلا.يسويلا١-". هلا٠١١-٠١١,دوعسم

دمحمءيجحدمحمقيقحت؛يسويلادوعسمنبنسحلل/مكحلاولاثمألايفمكألارهز
جال.م١198بها40١«بيرعتللتاساردلاوثاحبألادهعم:ءاضيبلارادلا.١ط-رضخألا

فشكم/ثحبلاةنيع
همام*>©©©#©##©©0##©#*

-14199-



ةيقيبطتلاوةتحبلااهيمسقبمولعلا
مجننببويأ,بدحألا.”..؟ ه190ت,حامرلانسحنيدلا

فيضدبعقيقحت؛حامرلانسحنيدلامحبنببويأبدحألل/ةيبرحلابصانملاوةيسورفلا

تاروشنم).صا#م75.م984١ءها14.05١«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.يدابعلا

(؟5١؟؛ثارتلابتكةلسلس:مالعإلاوةفاقثلاةرازو

فشكمريغ

نبميهاربإ,قرزألا.”..؟ ه١5دعبت,نمحرلادبع
/ةمحرلاباتكوماسحألاءافشىلعلمتشملاةمكحلاوبطلايفعفانملاليهست فيلأت

نامثعنبدمحأنبهللادبعيبأليوبنلابطلاباتكهشماهب.قرزألانمحرلادبعنباميهاربإ

ص8١٠-.[م917١-]«ةيرصملاةيبرعلاةيروهمجلاةبتكم:ةرهاقلا.يبهذلا

ه4"١وحنت.دمحأنبنسحلا,يناجدنغلادوسألا.”--
؛يناجدنغلادمحأنبنسحلادوسألايبأل/اهناسرفركذواهباسنأوبرعلاليءامسأباتك

صال.م1941ءها١5٠05«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.ناطلسيلعدمحمهلدقوهققح

فشكم

نبكلملادبع.يعمصألا0 ه177١1-71,بيرق
بيرقنبكلملادبعل/تابنلاباتك -.١ذط-.مينغلافسويهللادبعهرشنوهققح؛يعمصألا

صا.م1915اه)797«يببتملاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

ه097-74"1,مساقلانبدمحأ,ةعبيصأيبأنبا1
يفءابنألانويع /ءابطألاتاقبط يبههوىفطصمحيحصت؛ةعبيصأيبأنبمساقلاانبدمحأل

جا.م841١ها1954١«ةيبهولاةعبطملا:ةرهاقلا.يهيملادمحأو

فشكم

ه097-74"1,مساقلانبدمحأ,ةعبيصأيبأنبا
:توريب.اضررازنقيقحت؛ةعبيصأيبأنبمساقلانبدمحأل/ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع

صالو؟.م1955ها«قايحلاةبتكمراد

فشكم

و7.-



ه"2097174,مساقلانبدمحأ,ةعبيصأيبأنبا
ةعبطملا:ةرهاقلا.١ط.ةعبيصأيبأنبمساقلانبدمحأل/ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع

جا.م19174ه١؛ةيبهوالا

ه097-7714,مساقلانبدمحأ,ةعبيصأيبأنبا4
«ةفاقثلاراد:توريب.ط.ةعبيصأيبأنبمساقلانبدمحأل/ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع

جمايفجاك.م198ه١

ه097-1714,مساقلانبدمحأ,ةعبيصأيبأنبا٠٠".
«ةفاقثلاراد:توريب.؛ط.ةعبيصأيبأنبمساقلانبدمحأل/ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع

جمايفجو.م1947ها

4١"ه دعبت,ميهاربانبدمحأ,يسيديلقألا "١
-.ناديعسميلسدمحأةمجرت؛يسيديلقألاميهاربإنبدمحأفيلأت/يدنحلاباسحلافلوصفلا
-.ضصوا.م1937ءه1197١,ةمجرتلاورشنلاوبيرعتللةيندرألاةنجللا:(ندرألا)نامع
(”؛باسحلاملعخيرات)

فشكمريغ

هئ41ت.لهسنبىسيعغبصألاوبأ,يسلدنألا."7
طوطخمنمةجرختسمسلدنألايفءاضقلاةنواعمفهتفيظوويمالسإلابطلالقئاثو
دمحمقيقحتوةسارد؛يسلدنألالهسنبىسيعغبصألايبأيضاقلل/ىربكلاماكحألا
:ةرهاقلا-.١ط.ليعامسإلماكىفطصم,يكميلعدومحمميدقتوةعجارم؛باهولادبع
ص9١1.م1947ءها1.85,مالعإلليلودلايبرعلازكرملا
فشكم/ثحبلاةئيع
نبدواد.يكاطنألا7 ه١٠٠ت,رمع
.يكاطنألارمعنبدوادل/دوادةركذت[وأ]باجعلابجعللعماجلاوبابلألايلوأةركذت
ةعبطنعةروصمةخسن.ةجزمألاليدعتوناهذألاذيحشتيفةجهبملاةهزنلاهشماهب
-.[م19١-]«ةيفاقثلاةبتكملا:توريب.م97037١ءه657١١«ةيرصملاةينامثعلاةعبطملا:ةرهاقلا

جمايفج"

-94971-



نبنسحلا,يمطافلاهللابزيزعلارايزاب."*5 ه4ق.ت,نيسحلا
/ةرزيبلا نيسحلانبنسحلاهللابزيزعلارايزابفيلأت دمحمهيلعقلعوهيفرظن؛"انظ"يمطافلا

تاعوبطم)-.ص211-.[م19517١ءها11/1١١]«يبرعلايملعلاعمجملا:قشمد.يلعدرك

(قشمدبيبرعلايملعلاعمجملا

/ثحبلاةنيع فشكم

ه1١1ت.ينارحلانانسنبرباجنبدمحم,يئاتبلا0

هحيحصتوهعبطبىنتعا؛يناتبلاينارحلانانسنبرباجنبدمحمفيلأت/ئباصلاجيزلاباتك

«مويسناينالويدم:[ايلاطيا]امور.ونيلانولركهيشاوحقلعوةينيتاللاةغللاىلإهتمجرتو
48 صالالو.مم

فشكمريغ
نبهللادبع,.عوشيتخينبا"7 ه:017وحنت,ليئاربج
:ةرهاقلا-.طابسسلوبحيحصت؛عوشيتخبنبليئاربجنبهللادبعفيلأت/ةيبطلاةضورلا

صالا#.م917١ه847١,ةينامحرلاةعبطملا

فشكمريغ
نبفسوينبانحوي,قيرطبنبا."07 ه4ق,ثراحلا
ءازجأ هققح؛قيرطبلانبثراحلانبفسوينباانحويةمجرت؛سيلاطوطسرأفيلأت/ناويحلا

هلمدقو صالا/4.م1918ها1798١«تاعوبطملاةلاكو:تيوكلا.١ط.يودبنمحرلادبع
فشكم

هئ20/ت.نودبعنبنسحلانبراتخملا,نالطبنبا"4

قيقحت؛نالطبنبنودبعنبنسحلانباراتخملافيلأت/ةنمدوةليلكبهذمىلعءابطألاةوعد

صا0655.م1901ءه19١«ةيويدخلاةعبطملا:ةيردنكسإلا.لزلزةراشب

ه00111708,فسوينبفيطللادبع,يدادغبلا9

هيلعقلعوهثيداحأجروهققح؛يدادغبلافسوينبفيطللادبعل/ةنسلاوباتكلانمبطلا

صا65/.-.م1984ءها404١«ةفرعملاراد:توريب.١ط.يجعلقنيمأيطعملادبع

فشكم

-75-



نبهللادبع.يدادغبلا٠”. ه100ت.زيزعلادبع

لوبقيقحت؛يدادغبلازيزعلادبعنبهللادبعل/(يركسلا)سطيبايد[ىمسملا]ضرملايفةلاسر
ص1١1,م1917ءها5957«مالعإلاةرازو:تيوكلا.هدبعديعس«يحبويلغ
فشكم

نبنسحنبدمحم.يدادغبلا١". ه5117ت.ميركلا

/خيبطلاباتك راد:توريب-.يدورابلايرخفقيقحت؛يدادغبلاميركلانبنسحنبدمحم

ص1١1-.م1554ءها84١؛ديدجلاباتكلا

ه7-0١114.ليعامسإنبدمحم.لاقبلانبا"0"
فيلأت/يمالسإلاخيراتلايفةوتفلاةسراممنمهنأىلعريطلاديصيفحلطصملافحرقتقملا

زكرم:يبد.١ط.يئارماسلاميهاربإهلمدقوهققح؛لاقبلانبابفورعملاليعامإنبدمحم

ص1ة4.م191317١ءها4١4«يبرعلاثارتلاوةفاقثللدجاملاةعمج

فشكمريغ
ه١٠١ت.ىيحينبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ,يدلبلا."."؟
يبأفيلأت/مهةضراعلاضارمألاةاوادمومهتححصظفحونايبصلاودالوألاوىلابحلاريبدت
ةفاقثلاةرازو:دادغب.دمحممساقجاحلادومحمقيقحت؛يدلبلاىبحينبدمحمنبادمحأسابعلا

صام.م٠198.اها١14.1١«مالعإلاو

نبدمحمنبدمحأ,ءانبلانبا"5 هال"705١.نامثع
نبنامثعنبدمحمنبدمحأل/7ا1طزوةصهل21-طاوهط[وأ]باسحلالامعأصيخلت
-.م979١ءه789١«ةيسنوتلاةعماجلاتاروشنم:سنوت.يسيوسلادمحمةمجرت؛ءانبلا

١7١ ةيسنرفلابص١5

فشكم

نبدمحمنبدمحأ,ءانبلانبا0 ها/705١7,نامثع
نبنامثعنبدمحمنبدمحأل/ءاونألافةلاسر دهعم:طابرلا.ونر.ج.بقيقحت؛ءانبلا
صمك.م918١ه1«ةيبرغملاايلعلامولعلا

فشكمريغ

و7



ها/"705١,نامثعنبدمحمنبدمحأ,ءانبلانبا71

نامع.ناديعسميلسدمحأقيقحت؛ءانبلانبنامثعنبدمحمنبدمحأل/باسحلايفتالاقملا

ص178م1944ءها١٠4+«ناقرفلاراد:عتدرألا]

هئ771٠52.دمحأنبدمحم,ينوريبلا."7
يفراتوألاجارختسا قيقحت؛ينوريبلادمحأنبدمحمفيلأت/اهيفىنحنملاطخلاصاوخبةرئادلا

]«ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلا:ةرهاقلا.يفطلديمحلادبعهعجار؛شادرمدلاديعسدمحأ

صالل١٠.[ما1956هها)؟ملم

فشكم

هئ٠2-7717.دمحأنبدمحم,ينوريبلا

ندنل-.[خآو]تياريزمرقيقحت؛ينوريبلادمحأنبدمحمفيلأت/ميجنتلالئاوألميهفتلا

صدمال.م1974ءها78684١؛كازولةكرش:[ةدحتملاةكلمملا]

هئ١52-7717.دمحأنبدمحم,ينوريبلا.
سلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح.١ط.ينوريبلادمحأنبدمحمل/يدوعسملانوناقلاباتك

جا".م958١ءها10/7«ةينامثعلافراعملاةرئاد

فشكم

717-١غ1ه .دمحأنبدمحم,ينوريبلا ٠
فرهامجلاباتك /رهاوجلاةفرعم «بتكلاملاع:توريب-.”ط-.ينوريبلادمحأنبدمحمل

صار.م1984اها4

فشكمريغ

717-١غ1ه .دمحأنبدمحم,ينوريبلا .”.١
يفراتوألاجارختسا١.:لئاسرعبرأيهوينوريبلالئاسر رمأيفلاقملادارفإ.؟«ةرئادلا

حيحصت؛ينوريبلادمحأنبدمحمل/دنملاتاكيشار.4ءرصملاىنعملرقتسملاديهمت.":لالظلا

ها751/«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنهلا]نكدلادابارديح.١ط.يوسولملانيدباعلانيز

(ميقرتلاددعتم)جم١.م4

-94174-



هىا/1947١نشنمنبركبوبأناطيبلا
يفنيتعانصلالماك هققح؛راطيبلارذنمنبركبيبأل/يرصانلابفورعملاهقدرزلاوةرطيبلا

ءه١14١4«يبرعلايملعلاثارتلادهعمءبلحةعماج:بلح.١ط.قيربإنمحرلادبعهسردو

جام51

ه5ت,يقلاملادمحأنبهللادبعراطيبلانبا."0"
سايدباتكريسفت ةساردوقيقحت؛يقلاملاراطيبلانبادمحأنبهللادبعهرسف/سوديروق

-.صا414-.م980١ءها508«قيرزناوخإةكرش:ةرهاقلا.ةرضخدحاولادبعيملح

(ينانويلاثارتلانم)

ه5ت,يقلاملادمحأنبهللادبع,راطيبلانبا"٠"

؛يقلاملاراطيبلانبدمحأنبهللادبعهرسف/ةدرفملاةيودألافسوديروقسايدباتكريسفت
تيب)تاساردلاوقيقحتلاوةمجرللةينطولاةسسؤملا:سنوت.١ط.دارمنبميهاربإقيقحت

ص+41917م990١2ه١١14١.(ةمكحلا

فشكمريغ
ه1571ت,يقلاملادمحأنبهللادبع.راطيبلانبا"0
:دادغب.يقلاملاراطيبلانبدمحأنبهللادبعفيلأت/ةيذغألاوةيودألاتادرفملعماجلا

ج4-.م951١ءه184١«ىنثملاةبتكم

ه157ت,يقلاملادمحأنبهللادبع,راطيبلانبا7
راد:توريب-.يقلاملاراطيبلانبدمحأنبهللادبعفيلأت/ةيذغألاوةيودألاتادرفملعماجلا

جم"يفج4.م197١ها14١1«ةيملعلابتكلا

فشكم

ه157ت,يقلاملادمحأنبهللادبع.راطيبلانبا7
راطيبلانبدمحأنبهللادبعل/ةيناسنإلانادبألاعفانميفةيهبلاةردلا[ىمسملا]يبرعلابطلا

ص066.م1941ها108«؛عيمجللملعلاراد:توريب-.يقلاملا

-

-9178-



نبءالع.يقهيبلا ه410دعبت.يلعنبنيسحلا

يفرداونلاندعم ىسيعدمحمقيقحتوةسارد؛يقهيبلايلعنبنيسحلانبءالعل/رهاوجلاةفرعم

صا١/8-.م988١ءها4.08١«ةبورعلارادةبتكم:ةافصلا.١ط-.ةيحلاصلا

فشكم

ه١1010/١.دمحأنبفسوينبدمحأ,يشافيتلا5

/راجحألارهاوجفراكفألاراهزأباتك قلعوهققح؛يشافيتلادمحأنبفسوينبدمحأل

«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا-.يجافحخينويسبدومحمءنسحفسويدمحمهيلع

(ثارلاقيقحتتاعوبطم).صال.م917١ه4

101١ه 0/١ نبدمحأ,يشافيتلا .دمحأنبفسوي "٠٠
قيقحت؛يشافيتلادمحأنبفسوينبدمحأل/ىفطصملاديسلانعدنسملابطلايفافشلا

ص149-.م194١ه4048١«ةفرعملاراد:توريب.١ط.يجعلقنيمأيطعملادبع

فشكم/ثحبلاةنيع

نبتباث٠١ ةرقنبتباث.ةرق ه1277١,ينارحلا
رصبلا /اهتاوادمواهللعونيعلاملعفةريصبلاو هعلقساوردمحمقيقحت؛ينارحلاةرقنباتباثل

-.ص07٠م1991هها١١4١«ناكيبعلاةبثكم:ضايرلا.١ط.يئافودمحمءيح

(5(©؛ةلاحكلاملع:يمالسإلايبطلاثارتلاةلسلس)

77١-114ه نبتباث ,ينارحلاةرقنبتباث,ةرق ."٠7
ءه14١/«ةيرصملاةعماجلا:ةرهاقلا.ينارحلاةرقنبتباثل/بطلاملعيفةريحذلاباتك

ميقرتلاددعتمءصا85١م4

ه١٠٠ت.يفوكلانايحنبرباج,نايحنبرباج.؟-7
:[ايناملا]ندابسيف-.لاجيسدرفلأةيانع؛يفوكلانايحنبرباجل/اهراضمعفدومومسلا

ص411-.[م91١/-]«نيقرشتسملاةيعمج

فشكمريغ

-7 -و



ه10.وحنت,يناوريقلاميهاربإنبدمحأرازجلانبا5
بيبحلادمحمقيقحت؛يناوريقلارازجلانباميهاربإنبدمحأل/مهريبدتونايبصلاةسايسباتك

صا1/4.م1584ه١4١5«يمالسإلابرغلاراد:توريب.؟ط.ةليهلا

/ثحبلاةنيع فشكم
ه7971.دمحأنبدمحم.يبكلايزجنبا0
نبادمحم/اهرابخخأومالسإلاوةيلهاجلايفليخلاباسنأ دمحأقيقحت؛يبلكلايزجنبدمحأ

ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا١445ةنسبتكلارادةعبطنعةروصمةخسن.يكز

(ةيبرعلاةبتكملا).صا80.م1910هه«باتكلل

فشكمريغ
ها4ا7971.دمحأنبدمحم.يبلكلايزجنبا7
؛يبلكلايزجنبدمحأنبدمحمفيلأت/لافتحالاباتكءاقتنايفلابقإلاونميلاعلطم:ليخلا
-.م1985ه5405١«يمالسإلابرغلاراد:توريب-.يباطنخلايبرعلادمحمهلمدقوهقمح

صالاا/

فشكم

ه8:دعبت.ناسحنبناميلس.لجلجنبا."*87
:ةرهاقلا.ديسداؤفقيقحت؛لجلحنباناسحنبناميلسفيلأت/ءامكحلاوءابطألاتاقبط

صا.م958١ه١«ةيقرشلاراثآلليسنرفلايملعلادهعملاةعبطم
فشكم

نبناميلس.لجلجنبا"4 ه5دعبت,.ناسح
ءابطألاخيراتهيلي.لجلجنبناسحنبناميلسفيلأت/ءامكحلاوءابطألاتاقبط
ةلاسرلاةسسؤم:توريب-.7ط.ديسداؤفقيقحت؛نينحنبقاحسإفيلأت/ةفسالفلاو
صاالا.م1986ها

فشكمريغ
نبنيدلاثايغ,يناشاكلاديشمج.4 ١ت,دوعسم هل
هتاساردميدقتوهقيقحتبىنع؛يشاكلادوعسمنبنيدلاثايغديشمجفيلأت/باسحلاحاتفم

«قشمدةعماج«يلاعلاميلعتلاةرازو«ةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلا:قشمد..يسلبانلاردان

(؟5؛ةيملعلابتكلاةلسلس).ص055.ما91/7ءها7

/ثحبلاةنيع فشكم

ا



هام7غ.يبطرقلابيبحنبكلملادبع,بيبحنبا

ودنانريفءسيلاروميدثيرابلاوليماكقيقحت؛يبطرقلابيبحنبكلملادبعل/بطلايفرصتخم

«يبرعلاملاعلاعمنواعتلادهعم«ةيملعلاثاحبأللىلعألاسلجنلا:[اينابسأ]ديردم.نوريخ

(؟؛ةيسلدنألارداصملا).صا45هء)وها.عم919١/-]

50١-0195ه .ليعامسإنبرفاغلادبع,يسرافلانسحلاوبأ 0١
.١ط-.يسرافلاليعامسإنبرفاغلادبعنسحلايبأل/رئاصبلاوراصبألايوذلرظانملاحيقنتباتك

ص110-.ه74١/«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنلا]نكدلادابارديح

ورىسومقاحسإ.نيسحلا."-07 !نورخآ

قاحسإدادعإ/يلبنحلانيدلاريحليلخلاوسدقلاخيراتبليلحلاسنألاباتكسراهف

ص141.م1988ها504«يبرعلالفطلاةسسؤم:سدقلا.١ط-.[خآو]نيسحلاىسوم

لصفنمفاشك

هدق,نساحملايبأنبةفيلخ,يبلحلا.0٠؟
ساوردمحم«يئافولارفاظدمحمقيقحت؛يبلحلانساحملايبأنبةفيلخل/لحكلايفيفاكلا

.م٠199ءها١١14١«ةفاقثلاومولعلاوةيبرتللةيمالسإلاةمظنملا:طابرلا١.ط.يحجعلق

صال4

ه١1-195,يدابعلاديزوبأ.قاحسإنبنينح٠5".
يفتالاقمرشعلاباتك /ةيملعلاةقيرطلاىلعفلأنويعلابطيفباتكمدقأ:نيعلا

نيتديحولانيتخسنلانميبرعلاصنلاعبط؛يدابعلاقاحسإنبنينحديزيبألبوسنملا

عمةيزيلحنإلاىلإهمجرتونيتفورعملا سكامةيبطلاتاحلطصملامجعموتاحلطصملاحرشنايب

ةيبرعلاةغللابص771اهنمص449.[م99١-]ءرداصراد:توريب.فوهريام

فشكم

نسحنبنيسح,يلاخلخلا.0 ه5١١٠ت,ينيسحلا

ديدحتيفاهرثأوةرئادلاةيمهألًاحرشطوطخملانمضت:ةلبقلاةمسةفرعمفةيدنهلاةرئادلاحرش

رداقلادبعديردقيقحتوميدقت؛يلاخلخلانييسحلانيسحهفلؤمل/ةلبقلاتمسةعبرألاتاهجلا

«ه١14٠١«يمالسإلاثاّرلاءايحإ«ةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو:دادغب.١ط.يرون

صقلا5م١

/ثحبلاةنيع فشكم

-9478-



ه7دعبت.ىسومنبدمحم.يمزراوخلا5

دمحم:ةفرشمىفطصميلعقيلعتوميدقت؛يمزراوخلاىسومنبدمحم/ةلباقملاوربحلاباتك
(انثارت).صا5١٠٠.م958١ه784١«يبرعلابتاكلاراد:ةرهاقلا.دمحأيسرم

فشكمريغ
ه0117ت.ميهاربإنبرمع,مايخلا."-07

دمحأءدشاريدشرميدقتوةمجرتوقيقحت؛مايخلاميهاربإنبرمعفيلأت/ةيربجلامايخلالئاسر

صا19م١198ءها١01٠14١«يبرعلايملعلاثاّرلادهعم؛ءبلحةعماج:بلح-.رابج

فشكم

ه0ا00.١.يليبشإلاريخنبدمحمريخنبا8
دمحمهبيترتداعأوهققحوهلمدق؛يليبشإلاريخنبدمحم/تابنلاةفرعميفبيبطلاةدمع

ةلسلس).ج17.م٠194ءها14١١«ةيبرغملاةكلمملاةيمداكأ:طابرلا.باطنلايبرعلا

(ثازتلا

فشكم

نبىسومنبدمحم,يريمدلا."5 هل.7/4١,ىسيع

ثازنلاءايحإراد:توريب.١ط.يريمدلاىسيعنبىسومنبدمحمل/ىربكلاناويحلاةايح
جا'-.م985١ها١94+«يبرعلا

١غ/-8..لف نبىسومنبدمحم.يريمدلا .ىسيع "٠٠

دعسأفينصتوبيذهت؛يريمدلاىسيعنبىسومنبدمحم/ىربكلاناويحلاةايح .سرافلا

نبدمحمنبايركزل/تادوجوملابئارغوتاقولخملابئاجعباتكنمناويحلابئاجعهيلي
-.م1985ءها509١ءرشنلاوةمجرتلاوتاساردللسالطراد:قشمد.١ط.ينيوزقلادومحم

ص00٠

1/4١-١8له نبىسومنبدمحم.يريمدلا .ىسيع "١1

يفريطلا -.يزعلايلعلازيزعقيقحت؛يريمدلاىسيعنبىسومنبدمحم/ناويحلاةايح

ص191.م985١ءها14.1١/ةماعلاةيفاقثلانوؤشلاراد:دادغب

فشكم

-494-



نبدمحأةفينحوبأ,يرونيدلا"07 ها١18ت,دواد
-.نيفلدراهنربهلمدقوهققح؛يرونيدلادوادنبدمحأةفينحيبأفيلأت/تابنلاباتك

.ج78م904١,ه1419١«رنياتشزئارف:ندابسيف

فشكم

ها7"5717-24,نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا5"
-.يواردبلاتعفردمحأقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/يوبنلابطلا

صال-.م1984ءها١14٠4«مولعلاءايحإراد:توريب

فشكم

ها١170١-2,ايركزنبدمحمركبوبأ,يزارلا٠5

ةمجرتوقيقحت؛يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/ريجشتلاوميسقتلاباتك[وأ]للعلاميساقت
.م1991ها4١7«يبرعلايملعلاثارتلادهعمءبلحةعماج:بلح-.يمامحدومحمتيحبص

(بلحةعماجتاروشنم).س6

فشكمريغ
نبدمحمركبوبأ,يزارلا0 ه١70١.ايركز

فرشباهولادبعديسلاحيحصت؛يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/بطلايفيواحلاباتك
4١78«ةينامثعلافراعملاةرئاد:[دنهلا]نكدلادابارديح.؟ط.ناحنيعملادبعدمحمنيدلا

جالا.م1904-1914ها889-

نبدمحمركبوبأ,يزارلا7 ه١70١ءايركز
ايركزنبدمحمركبوبأفيلأت/جنلوقلايفانيسنباةلاسرلةلباقمةساردعم:جنلوقلاباتك

ثارتلادهعم«بلحةعماج:بلح.١ط.يمامحدومحميحبصةمجرتوقيفحت؛يزارلا

دهعم«مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملاءيبرعلايملعلا ءها40١«ةيبرعلاتاطوطخملا

ْصكآوم.ما81١

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدمحمركبوبأ,يزارلا٠7 ه"١١1-١70.,ايركز

مامتها؛يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/بيبطلاهرضحيالنم ديس؛نيسحدمحأحيحصتو
صا١٠٠-.[ها١71١-]«رفعجةعبطم:ناريإ.رظاندمحم

فشكمريغ

م



نبدمحمركبوبأ,يزارلا ه١١1170١,ايركز
راد:توريب-.ط.يزارلاايركزنبادمحمركبيبأل/اهراضمعفدوةيذغألاعفانم
ضصالا؟.اها1.5.مولعلاءايحإ

نبدمحمركبوبأ,يزارلا“5 ه١١11170١-2.,ايركز
يركبمزاحقيلعتوقيقحت؛يزارلاايركزنبدمحمركبيبأل/بطلايفيروصنللا
دهعم:مولعلاوةفاقثلاوةيبزللةيبرعلاةمظنملا:تيوكلا.يقيدصلا ةيبرعلاتاطوطخملا

صالالا.م1947ه4

فشكم

175٠ه دعبت.دمحمنبيلع,يبيجنلانيزرنبا .٠

نفنمةروصناولألاوماعطلاتابيطْنناونخلاةلاضف ةيادبفبرغملاوسلدنألايفخبطلا

اهدعأ؛نورقشنبادمحمهلمدقوهققح؛ييحتلادمحمنبيلعنيزرنبال/نيرمنبرصع

-.م1984ءه04٠1١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.؟١ط.سابعناسحإاهسراهفعنصو

ص17٠

/ثحبلاةنيع فشكم
ه09007١,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا١"

هيلعقلعوهققح؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/سونيلاجىلإدشرنباتاصيخلت
ليغيمدهعم«ةيملعلاثوحبللىلعألاسلحما:[اينابسأ]ديردم-.وتينيبيدثيكلابنويشييثنوك
(دشرنباتافلؤم؛ىطسولانورقلاةفسالفةنازخن).ص١41.م984١هها4«نيسا

فشكم

ه03007١,يسلدنألادمحأنبدمحم.دشرنبا"7
رامعقيقحت؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحمل/بطلايفانيسنباةزاوجرألدشرنباحرش

م995١ه4117١«ةيناسنإلاتاسساردلاوقئاثولازكرمءرطقةعماج:ةحودلا.يبلاطلا

ص194

و1-



ه07-١٠040,يسلدنألادمحأنبدمحم,دشرنبا."/7
؛يسلدنألادشرنبدمحأنبدمحم/ةيبرعلاةيبطلاتاحلطصملابمجعم:بطلافتايلكلا

زكرم:توريب-.يرباحلادباعدمحمعورشملاىلعفرشمللةيليلحتةمدقمولدمعم

صال.م999١ءها١141١9«ةيبرعلاةدحولاتاسارد

فشكم

نبيلعنبيلع,ناوضرنبا."/ع هغ07ت.رفعج

نبيلعنبيلعل/بيراجتلانمهيدلحصاميفبيبطلاةيافك[وأ]بطلايفةيافكلاباتك
«ةيقارعلامالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.١ط.ةياطقناملسقيقحت؛ناوضرنبرفعحج

١٠١9(؛ثارتلابتكةلسلسإ.صامه.م١198ءه١

فشكم

ه:07ت,رفعجنبيلعنبيلع:ناوضرنبا”0

قلعوهققح؛ناوضرنبرفعجنبيلعنبيلعل/بطلاةعانصميلعتةيفيكيفعفانلاباتكلا

«يبرعلايملعلاثارتلاءايحإزكرمءدادغبةعماج:دادغب.يئارماسلالامكهنيماضمىلع

صاالا.م1985ها.

/ثحبلاةنيع فشكم

نبقاحسا,يواهرلا"7 ه1-7195؟٠2,يلع

.١ط.يريسعنزيرمديعسنزيرمقيقحت؛يواهرلايلعنبقاحسال/بيبطلابدأ

صاهه.م1997١ءهها51١14«ةيمالسإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلملازكرم:ضايرلا

/ثحبلاةنيع ٠فشكم

575,رهزنبكلملادبع,رهزنبا."٠الا/ ه001

ةمظنملا:سنوت.يروخليشيمقيقحت؛رهزنبكلملادبعل/ريبدتلاوةاوادملايفريسيتلاباتك

(صدهال)جا”.م948١,ءها١14٠.7«مرلعلاوةفاقثلاوةيبزنللةيبرعلا

/ثحبلاةنيع فشكم
275,رهرنبكلملادبع,رهزنبا”4 ه0017

/ريبدتلاوةاوادملايفريسيتلاباتك -.ينادورلاهللادبعنبدمحمقيقحت؛رهزنبكلملادبعل

(ثارتلاةلسلس).صدهالال.م١44١ءه١١141١«ةيبرغملاةكلمملاةييداكأ:طابرلا

ا



نبفلخ.يوارهزلا4 ه477ت,يسلدنألاسابع

ىلعءرصانلارصانزيزعلادبعقيلعتوقيقحت؛يسلدنألايوارهزلاسابعنبفلخل/ةحارجلا
صا700-.م997١ه١44١«ةيراجتلاقدزرفلاعباطم:ضايرلا.١ط.يرجيوتلاناميلس

فشكمريغ
ها/4ت,ميهاربإنبدمحم.يراجنسلادعاسنبا

رفاظدمحمقيقحت؛يراجنسلادعاسنباميهاربإنبدمحمفيلأت/نيعلالاوحأيفنيرلافشك

تاساردلاوثوحبلللصيفكلملازكرم:ضايرلا.ا١ط.يجهعلقساوردمحم«يئافولا

"1ءصالالا.م997١ها4١4«ةيمالسإلا

ها/غ5ت.ميهاربإنبدمحم.يراجنسلادعاسنبا
/رهاوجلالاوحأفرئاحذلابخن بألاقيقحت]؛يراجنسلادعاسنبميهاربإنبدمحمفيلأت

ملاع:توريب.”ط.[يلمركلاساتسنأ صا448-.م1188ها409«بتكلا

/ثحبلاةنيع فشكم
ها649ت.ميهاربإنبدمحم,يراجنسلادعاسنبا"8
بخنوهوةسيفنلاراجحألامجعم نبميهاربإنبدمحمفيلأت/رهاوجلالاوحأفرئاخذلا

.م1991بها41١«نانبلةبتكم:توريب.يلمركلاساتسنأبألاقيقحت؛يراجنسلادعاس

(يبرعلاثازتلازونك).-ص١14

فشكم

,ةزمحنبهللادبع.ناميلسنبا"7 ه0117ت

/مذيامواهنمدمحيامواهناولاوليخلاتافصيفةزوجرأحرش[وأ]ةيبرعلالويخلاخيرات
.١ط-.ةزمحنباهللادبعنبدمحأهنباحرش؛ناميلسنبةزمحنبهللادبعفيلأت ةرازو:ءاعنص

(باتكةئاملاعورشم).صا..م919١ءه195١«ةفاقثلاومالعإلا

نبىيحينبا,يبرغملالاومسلا5 ه0!١وحنت.سابع

يدشر«دمحأحالصليلحتوقيقحت؛يبرغملاسابعنبىيحينبلأومسلل/ربجلايفرهابلا
«ه17917١«قشمدةعماج«يلاعلاميلعتلاةرازو«ةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلا:قشمد.دشار

٠١(؛ةيملعلابتكلاةلسلسإ.ص707.ماع

فشكم

ا



ه1797١,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا0
/انيسنبالبطلايفنوناقلاباتكيفةدرفملاةيودألا ؟يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل

ريمألادبعةعجارممسعألاريمألادبعدنهمميدقتوقيقحت؛دمحأنباناميلسهجرختسا

صا4١7-م1945ه401١/ةماعلاةيفاقثلانوؤشلاراد:دادغب.؟ط.مسعألا
فشكر

نبنيسحلاانيسنبا7 ه77-١278,يراخبلاهللادبع

ةرازو:ةرهاقلا.فسويايركزقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/تايضايرلا
ص115م1955ءها1١ا/5«ةيبرلا

فشكمريغ
ه77-١278,يراخبلاهللادبعنبنيسحلا.انيسنبا."047

)تايضايرلا ءرودماضردمحمقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/(ةئيهلاملع

ص758بم19175.ها595١(باتكللةماعلاةيرصملاةئيملا:ةرهاقلا.دمحأميهاربإمامإ

فشكمريغ
نبنيسحلاانيسنبا ه177-١278,يراخبلاهللادبع

ميلحلادبعقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/ةيولعلاراثآلاونداعملا:تايعيبطلا

ص914.م1950ءها١م١٠«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.ليعامسإهللادبعءرصتنم

ه77-١278,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا.8

ديمحلادبعقيقحت؛يراعبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/باسحلا:تايضايرلايفيناثلانفلا
«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.روكدميمويبميهاربإهلمدقوهعجار؛رهظميفطل

ص759.م1905ه5

نبنيسحلاانيسنبا ه7797١,يراخبلاهللادبع
حيرشتلاوبطلايفةلمعتسملاتاحالطصالاىلعلمتشملاانيسنبالبطلايثنوناقلاسوماق

انيسنبهللادبعنبنيسحلل/نويعلاءضارمألاملعءءاسنلاضارمأ«ةلابقلا«ةحارجلاعفانملا

ص7١1.م451١ءها141١/«يبطلاقيقحتلاوبطلاخيراتةاردإ:[ناتسكاب]يشد.يرابلا

وع



77١-478ه ,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا ١
.١ط.يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/ةيناسنإلانادبألانعةيلكلاراضملاعفد

صا147.م987١ءه14.57١«مولعلاءايحإراد:توريب

نبنيسحلاانيسنبا7 ه77-١٠478,يراخبلاهللادبع
/ةيحاولألاةلاسرلا :سنوت-.يسيوسلادمحمقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل
-.ص748.م1918ءه195١«ةيداصتقالاثاحبألاوتاساردلازكرم؛ةيسنوتلاةعماجلا
(؟؛ةيمالسإلاتاساردلاةلسلس؛ةيسنوتلاةعماجلا)

ه77-١478,يراخبلاهللادبعنبنيسحلاانيسنبا"57
رافغلادبعميهاربإحيحصت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلافيلأت/بطلافنوناقلا
جال.[م817171ها0١١-9]ءرداصراد:توريب.دادغبةعبطنعتسفوألابةديدجةعبط.يقوسدلا

نبنيسحلاانيسنبا5 ه77-١418,يراخبلاهللادبع
ميدقت؛ناربجروبجقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلافيلأت/بطلايفنوناقلا
صا775-.م194485ه١14٠05«فراعملاةسسؤم:توريب.يطشلادمحأقيلعت؛ليلخوبأليل ْْفشكمريغ

نبنيسحلا,انيسنبا.0 ه77-١478.يراخبلاهللادبع
هلمدقءشقلاراودأقيقحت؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلافيلأت/بطلايننوناقلا

-.حورشلاويشاوحلابةليزموةسرهفموةققحمةديدجةعبط.روعيزيلعةيسنرفلاوةيرعلاب
زعةسسؤم:توريب جا.م15ءها1417١«نيدلا

فشكم/ثحبلاةنيع
نبنيسحلا,انيسنبا1 ه77-١478,يراخبلاهللادبع
/بطلايفنوناقلا ؛ماحللاديعسقيلعتوقيقحت؛يراخلاانيسنبهللادبعنبنيسحلافيلأت
«ةيراجتلاةبتكملاعيزوت:ةكم.ركفلاراد:توريب.تاساردلاوثوحبلابتكمفارشإ

جكم1954ه4

96ه



نبنيسحلاانيسنبا."9/ ه77-١278,يراخبلاهللادبع

«بطلايفةزوجرألا«ةيناسنإلانادبألانعةيلكلاراضملاعفدباتك:ةيبطلاانيسنباتافلؤم

ريهزدمحمقيقحتوةسارد؛يراخبلاانيسنبهللادبعنبنيسحلل/ةيبلقلاةيودألاباتك

.ص55٠.م1985ءها4٠4«يبرعلايملعلاثارتلادهعمءبلحةعماج:بلح-.ابابلا

(5؛يبرعلابطلاخيراتيفتاساردورداصم)

هذا4549١.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا4

فيطللادبعقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ةلزلزلافصونعةلصلصلافشك

«يلصألاميلعتلاوةفاقثلانوئشبةفلكملاةلودلاةرازو:ساف.يسافلادمحمهلمدق؛ينادعسلا

صاا#ا.ماوؤالااها

ه1قت.ىسومنبنسحلاودمحأودمحم,ركاشونب.5
«نسحلافسويدمحأقيقحت؛ركاشنباىسومنبنسحلاودمحأودمحمفيئصت/ليحلاباتك

«يبرعلايملعلاثاّرلادهعمءبلحةعماج:بلح.يرمعتىفطصم,ةطايخيلعدمحم

:ةيمالسإلاةيبرعلامولعلاخيراتيفتاساردورداصم).ص447.م1948هه١

(؟؛ايجولونكتلاخيراتةلسلس

ه099170,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ.٠
هللادبعيبأقيقحت؛يقشمدلاةماشيبأليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/كلذهبشأاموكاوسلا

ءها١41١١«ثارللةباحصلاراد:اطنط.١ط.دمحمنبميهاربإةفيذحوبأءيوسيعلادمحأ

صا٠لءالم

فشكمريغ
نبدمحم,يروزرهشلا٠١". ه"41دعبت.دومحم

؛يروزرهشلادومحمنبدمحم/ةفسالفلاوءامكحلاخيراتيفحارفألاةضوروحاورألاةهزن
سلي:[دنهلا]نكدلادابارديح.١ط.دمحأديشروحديسلاهيلعقيلعتلاوهحيحصتبىنتعا

نمةديدجلاةلسلسلا).جم١يفجال.م9175١:ه795١1«ةينامثعلافراعملاةرئاد

(/ج/ه-١//ج/٠ه؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطم

فشكم

و



نبدمحم,يروزرهشلا.""٠ ه"141دعبت.دومحم

؛يروزرهشلادومحمنبدمحمفيلأت/ءامكحلاخيراوت:حارفألاةضوروحاورألاةهزنباتك
رمعريدصت؛نايروبأيلعدمحمةضيفتسمةساردبهلمدقوهقيقحتىلعفرشأوهعجار

«ةيردنكسإلاةعماج«تاطوطحخعملاويموقلاثارتلازكرم:ةيردنكسإلا.١ط.رمعزيزعلادبع

ص794م1997ءهها84١51١«بادآلاةيلك

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدعاص*٠". ه414ت,ءالعلاوبأ,بيبطلانسحلا
ةعماج:نوب.يدنكشاطمركأهاشقيقحت؛نسحلانبدعاصءالعلايبأل/يبطلاقيوشتلا

صا2094٠-.م978١:ه84١1«يقرشلادهعملاءنوب

ه:414ت.ءالعلاوبأ,بيبطلانسحلانبدعاص."٠5

نزيرمديعسنزيرمهتساردبماقوهققح؛نسحلانبدعاصءالعلايبأبيبطلل/يبطلاقيوشتلا
صا.م1197ه١5١57«يبرعلاجيلخلالودلةيبرتلابتكم:ضايرلا-.يريسع

فشكم

ها191-171,يزارلارمعنبنمحرلادبع.يفوصلا.

هيلتو.ٍفوصلابفورعملايزارلارمعنبانمحرلادبعفيلأت/نيعبرألاوةينامثلابكاوكلاروص
ةحخخسن؛١ط.ةديدجلاقافإلاراديفيبرعلاثارتلاءايحإةنحلقيقحت؛يفوصلانبةزوجرأ

راد:توريب.ناكروكريمألاةخسنىلعةعجارموةدمتعمخسنةدعىلعةلباقموةقمقحم

ص157.م١198ها10١«ةديدجلاقافآلا

/ثحبلاةنيع فشكم
نبنمحرلادبع.يفوصلا. ها19-١17/1,يزارلارمع

؛قوصلابفورعملايزارلادمحمنبرمعنبنمحرلادبعل/بالرطسإلابلمعلايفناباتك
.م198١ءه١41١5«ةفاقثلاومولعلاوةيبزتللةيمالسإلاةمظنملا:طابرلا.يوارمعيلعقيقحت

صا5/

“ا



191١-1712اه ,يزارلارمعنبنمحرلادبع,يفوصلا ."٠١

ححص؛يفوصلابفورعملايزارلادمحمنبارمعنبنمحرلادبعل/بالرطسإلابلمعلاباتك
دمحمةبقارمتحت7451مقرسيراببةيكلملاةبتكمللديحولاةححسنلانم -.نامديعملادبع

.م1957ها145«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجمةعبطم:[دنهل]نكدلادابارديح.١ط

(ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).ص"”٠6

ه7دعبت,نبرنبلهسنبيلع.يربطلا."

-يقيدصلاريبزدمحمقيقحت؛يربطلانبرنبلهسنبيلعل/بطلايفةمكحلاسودرف

صا076-.م1978؛«ه4١١,باتفآةعبطم:[ايناملا]نيلرب

فشكم

يلعنبنيسحلا,يئارغطلا.5 ه500017,يناهبصألا
يلعنبنيسحلل/انيسنباىلعدرلاوءايميكلاتابثإيفةلاسرداهشتسالاقئاقح
؛ةيقارعلامالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.قوزرجرفقوزرقيفحت؛يئارغطلايناهبصألا

بتكةلسلس«ةيقارعلامالعإلاوةفاقثلاةرازوتاروشنم).ص1١١.م1985هه05

٠؛ثارلا ١١8(

ه"1ق,رفظملادمحمنبرفظملانيدلافرش.يسوطلا٠٠".
/تالداعملا نيدلافرشل -.دشاريدشرةساردوقيقحت؛يسوطلارفظملادمحمنبرفظملا

ءه4017١«ةعيفرلابادآلاراد:عاسنرف]سيراب؛يملعلامدقتللتيوكلاةسسؤم:تيوكلا

صاله5مم

ه5ق,رفظملاددحمنبرفظملانيدلافرش.يسوطلا١".

فةسدنهلاوربحايسوطلانيدلافرشلةيضايرلاتافلؤملا /رشعيناثلانرقلا نيدلافرشل

دمحمنبرفظملا ,ةعيفرلابادآلاراد:عاسنرف]سيراب.دشاريدشرةمجرت؛يسوطلارفظملا

جا.م1985ه١

فشكمريغ

وم



هلا307-١١١,نيسحنبدمحمنيدلاءاهب.يلماعلا.١"

-.١ط.يقوشلالحليلحتوقيقحت؛يلماعلانيسحنبدمحمنيدلاءاهبل/ةيضايرلالامعألا

.م١158ءهها15٠0١«مولعلاةرادإ؛مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا:ةرهاقلا؛توريب

(يملعلاانثارت).ص5*”[”7

فشكمريغ
هغ194ت,رهاطنبرهاقلادبع,يدادغبلارهاقلادبع."١١؟

ميلسدمحأةنراقموةساردوقيقحت؛يدادغبلارهاطنبرهاقلادبعل/باسحلايفةلمكتلا

.١ط-.ناديعس ةيبرعلاتاطوطخملادهعم؛مولعلاوةفاقثلاوةيبزتللةيبرعلاةمظنملا:تيوكلا

(ةيبرعلاتاطوطخملادهعمتاروشنم).ص785.م585١ه05١

فشكم

يلعنبروصنم,قارعنبا."5 ه270ت.يمزراوخلا

نبيلعنبروصنمل/ةلاسررشعةسمحيهوينوريبلاىلإقارعنبروصنمرصنيبألئاسر
ءها5١/«ةينامثعلافراعملاةرئادةيعمج:[دنلا]نكدلادابارديح.١ط-.يمزراوخلاقارع

(ميقرتلاددعتم)جا.ما

نبنيدلاديؤم.يضرعلا.0 ه1715ت,سدنهملاكيرب

1١.ابيلصجروجميدقتوقيقحت؛يضرعلاسدنهملاكيربنبنيدلاديؤم/ةئيهطلاباتك

خيراتةلسلس).ص010175.م1990ءه١١14١«ةيبرعلاةدحولازكرم:توريب

دنعمولعلا (؟؛برعلا

فشكم

نبدمحم.يقفاغلا"7 ه090دعبت,ملسأنبموسق
دمحمقيلعتوقيقحت؛يقفاغلاملسأنبموسقنبدمحمفيلأت/نيعلابطيفدشرملاباتك

مولعللزيزعلادبعكلملاةنيدم:ضايرلا.يئافولادمحم:يجهعلق .م٠99١هها١4٠١«ةينقتلاو

صم1715

و4



؟1١١-ااه نبهللادبع,يرونيدلاةبيتقنبا ,ملسم "١

نوؤشلاراد:دادغب-.يرونيدلاملسمنبهللادبعةبيتقنبافيلأت/برعلامساوميفءاونألا

(ثازنلاةنازحخةلسلس).ص”47.م588١ءها40.4١«ةماعلاةيفاقثلا

نبدمحمنبايركز,ينيوزقلا." ه01-7.دومحم

هلمدق؛ينيوزقلادومحمنبدمحمنبايركزل/تادوجوملابئارغوتاقولخملابئاجع
صده0155-م919١ه944١١؛ةديدجلاقافآلاراد:توريب.؟ط.دعسقورافهققحو

ه18077٠١,جرفلايبأةلودلانيمأ.فقلانبا"9
نبجرفلايبأةلودلانيمأل/ضرملاعفدوةحصلاظفحفضرغلاعماج يماسقيقحت؛فقلا

صالا(337/7.اه408١,ةيندرألاةعماجلا:عندرألا]نامع.ةنرامحفلح

فشكمريغ
ه110577٠١,جرفلايبأةلودلانيمأ.فقلانبا٠١".

نكدلادابارديح.١ط.فقلانباجرفلايبأةلودلانيمأل/ةحارجلايفةدمعلاباتك

جم١يفج1.[م91١-]«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنهلا]

ه1/1077١,جرفلايبأةلودلانيمأ,فقلانبا١"
/ةحارلاةعانصيفةدمعلا نبجرفلايبأةلودلانيمأل فلخيماسقيقحت؛فقلا

ةعماجلاتاروشنم).ج.ه١41١٠5:يندرألايملعلاثحبلاسلحب:ندرألا.ةنرامح

44/١(؛ةيندرألا

فشكمريغ
نبيلع.يطفقلا."7 ه074-7"114,ميهاربإنبفسوي
راد:توريب-.يطفقلاميهاربإنبافسوينبيلعل/ءامكحلارابخأبءاملعلارابخأباتك

صك1ا848.عها١]-١+«راثآلا

و4



نبنسحلاروصنموبأ,يرمقلا."177 ه2ئ7موحنت,حون

نسحةداغقيقحت؛يرمقلاحوننبنسحلاروصنميبأل/ةيبطلاتاحالطصالايفريونتلا
ص8١٠م١199ءه١14١١«جيلخلالودليبرعلاةيبرتلابتكم:ضايرلا.يمركلا

فشكمريغ

يبأنبدمحم.ةيزوجلاميفنبا"7 هاا79١,ركب
/يوبنلابطلا ىلعفرشأولصألاعجار؛ةيزوملاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت تاقيلعتلا

-.ةدقعلاجرفدومحمثيداحألاجرخ؛يرهزألالداعةيبطلاتاقيلعتلاعضو؛قلاخلادبعٍيغلادبع

:فئاطلا.م951١ءها5١الال؛ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلاةعبطنمةروصمةخسن

صالا84.[م198- ءها4.0-]؛فراعملاةبتكم

فشكمريغ

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميفنبا.0 ها01741١,ركب
/يوبنلابطلا ؛قلاخلادبعئغلادبعةمدقملابتك؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت

-.[م98١-ءها4.0١-]؛ةثيدحلاضايرلاةبتكم:ضايرلا.ةدقعلاجرفدومحمثيداحألاجرح

صال“؛

يبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا"7 هاا79١ركب
-.ىلعركبدمحمةيملعلاةداملاعضو؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/يوبنلابطلا
.م985١ههااالالةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلاةعبطنمةروصمةخسن؛«؟ط

(انثارترئاحذنم).ص749.م989١ءه١٠14١«ةوعدلاراد:ةيردنكسإلا

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميفنبا"7 ها/01791١ركب
.ط.يبلحلاةمعطديحنادبعقيقحت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/يوبنلابطلا

انثارترئاخذنم).صا#5.م991١ها5١4«ةفرعملاراد:توريب

ه١ت.يلعنبىسيعنبيلع.لاحكلا."1
-.يرداقلانيدلايبحمثوغديسلاقيقحت؛لاحكلايلعنبىسيعنبيلعل/نيلاحكلاةركذت
-.ص785-.اها781١,ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنهل]نكدلادابارديح.١ط
١515(؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا)

فشكمريغ

-9441-



نبنيدلاحالص,يومحلالاحكلا."64 ه1956ت.فسوي

/نونفعماجونويعلارون نبنيدلاحالصفيلأت هيلعقلعوهققح؛يومحلالاحكلافسوي

زكرم:ضايرلا.١ط.يجهعلقدمحمهتاقيلعتيفدازوهطبضوهعجار؛يئافولادمحمايملع

زكرم).صاالال.م940١ها14.1/؛ةيمالسإلاتاساردلاوثوحبلللصيفكلملا

(5ه؛لصيفكلملا

ت11١ه .يدنسلانيسحلانبدومحم.مجاشك ."٠
دنعديصلاورّمصلا )ةريزبلاباتك:محاشكلةردانةلاسر:برعلا فورعملاوهو(ةزريبلا

.١ط.ةيحلاصىسيعدمحمقيقحتوةسارد؛يدنسلامجاشكنيسحلانبدومح/ةرتلاباتكب

.م986١ءها4.8:ةمظاكةبتكم:تيوكلا ص4١٠

فشكم

ت1١ه نبدومحم.مجاشك ,يدنسلانيسحلا ."١
دعسأدمحمهيلعقلعوهققح؛يدنسلامجاشكنيسحلانبدومحمفيلأت/دراطملاودياصملا

ص28٠-.م964١ءههاا/4«ةفرعملاراد:دادغب.سلط

فشكم

نحو١"ءه نبيلع,يباطرفكلا ت,ميهاربإ ."١""

/اهالعأةاوادمواهلاكشأونيعلاحيرشت قيلعتوقيقحت؛يباطرفكلاميهاربإنبيلعفيلأت

«ناكيبعلاةبتكم:ضايرلا.١ط.يئافولادمحم«يجهعلقدمحمءرقصدمحأدومحمميدقتو

ملع؛يمالسإلاثارتلاةلسلس)-ص781.م١114ه١ (ا/؛ةلاحكلا

نبنالهسنسحلاوبأ.ناسيكنبا."17٠؟ ه١05ت,نامثع
نبنامثعنبنالهسنسحلايبأل/ضارمألارثكأيفةلمعتسملاةبكرملاةيودألايفرصتخم

ص//-.م940١ءها1/ال«ةيقرشلاراثآلليسنرفلادهعملا:ةرهاقلا.ناسيك

فشكمريغ
5٠5ه دعبت,يدعسلادمحأ.دجامنبا "١

؛يدعسلادجامنبدمحأل/ايندلاءاحنأعيمجيفةلبقلاتمسديدحتيفةاضقلاةفحتةزوجرأ

ءاها١4١7«تارامإلاءابدأوباتكداحتإ:ةقراشلا.١ط.باهشحلاصنسحةعجارم

(تارامإلاءابدأوباتكداحتاتاروشنم).ص98.م١0

فشكمريغ

و8417



ه147ت.هيوسامنبانحويايركزوبأ.هيوسامنبا.0
انحويايركزيبأفيلأت/راجتلاونيصاوغلاةفصو؛«يهدلبيأفواهتافصورهاوجلاباتك
قيقحتزكرم«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.فوؤرمالسلادبعدامعهيلعقلعوهقمح؛هيوسامنب

صا8١٠-.م1915ها595؛ثازلا

نبدمحملوألارصنتسملا,7 ه7170-1170,ىيحي
.١ط.روصنمظيفحلادبعقيقحت؛ىبحينبادمحملوألارصنتسملافيلأت/ةرزيبلافيروصنملا
صا١٠71-.م1948ءه١9٠5«(تاساردلاوقيقحتلاوةمجزتللةينطولاةسسوملا:سنوت

ه719195,رمعنبفسوي,يلوسرلارفظملا"7
ءامسأريسفتهعم.يلوسرلارمعنبافسويرفظملافيلأت/ةدرفملاةيودألايفدمتعملاباتك
-.يجرزخلانسحخيشلانبدمحأنبدمحمريرحت؛مجعملافورحىلعةبترمظافلألاوةيودألا

ص949-.م909١ءها111١/«ةينميملاةعبطملا:ةرهاقلا
فشكمريغ

ه719195,رمعنبفسوي,يلوسرلارفظملا«4
ىفطصمةسرهفوقيقحت؛يلوسرلارمعنبفسويرفظملل/ةدرفملاةيودألايفدمتعملا
صهم4.م1998.ها1968١«,ةفرعملاراد:توريب."ط.اقسلا

فشكم

ها١5١ت.دمحأنبلاحرنبنسحلا,ينادعملا«9
ةعبطم:رئازجلا.ويكرب.جةيانع؛ينادعملادمحأنبلاحرنبنسحلل/عانصلانيمضت
صاا١١.م959١ه6«لنويبراك

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا«” ه/1717150صداقلادبع
ربعلحم -.لايشلانيدلالامجقيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأل/لحنلا
ص١15-.م545١«يجناخلاةيتكم:ةرهاقلا

فشكم

هل77150سصداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا1١.
نيدلالامجقيلعتوقيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/لحنلاربعلحم

صال..م5606.ها١1417,ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ديعسروب-.١ط-.لايشلا

و#



ه71"3وحنت.دمحأنبناميلسرحبلاملعم.يرهملا
ميهاربإقيقحت؛يرهملادمحأنبناميلسرحبلاملعمل/رحازلارحبلاملعفرحافلاجاهنملا

دنعةيرحبلامولعلا).ص094.م978١ءه٠15١«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.يروح

١(؛ليلحتوقيقحت؛برعلا

هلا1-١١155,ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا."57
جهنةعبطم:قشمد.يسلبانلاليعامسإنبغلادبعفيلأت/ةحالفلاملعيفةحالملاملع

صالالا.م1887,.ها199١«باوصلا

ه7١٠117١0,يلعنببيعشنبدمحأ.يئاسنلا"5
-.ينوتلايماسادفلاوبأهيلعقلعوهححص؛يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأل/بطلاباتك

صالا.م99.02١ه١«ملعلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط

فشكم

ه5417ت.يشرقلامزحلايبأنبيلع,سيفنلانبا.0
ساوردمحمقيقحت؛يشرقلاسيفنلانبمزحلايبأنبيلعفيلأت/برحملالحكلايفبذهملا

«ةفاقثلاومولعلاوةيبرتللةيمالسإلاةمظنملا:طابرلا.7ط.يئافولارفاظدمحمءيحجهعلق

(؟؛-ةلاحكلاملع-يبطلاثارتلا).صد١ه.م594١ها

هل707-10,يسدقملادمحمنبدمحأ,مئاهلانبا«"5
ةفاقثلاةرازو:دادغب.يسدقملامئاملانبادمحمنبدمحأل/يئاوملاباسحلاملعيفةنوعملا

(؟7؛تاطوطحمللمادصرادةنازخةلسلسإ.صا70070؟8-.ما98/8ءه4.9١«مالعإلاو

فشكمريغ
,يلعنبدمحأنبيلع.لبهنبا"7 ه١٠1-010
«يولعلادمحأهللادبعحيحصت؛لبهنبيلعنبدمحأنبيلعل/بطلايفتاراتخملاباتك

ةرئاد:[دنملا]نكدلادابآديح.١ط.يدامعلاهللادبعةعجارموفارشإ؛يودنلاهللادمحأ

جمايفج4م19147-948١هه1514١-1١17557«ةينامثعلافراعملا
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ه705277,يرصبلانسحلانبدمحم,مثيهلانبا
/رظانملاباتك مثيلانبنسحلانبدمحم ةينيناللاةمجرتلاىلعاهعجارواهققح؛يرصبلا

-.م1987ءه١14٠04«بادآلاونونفوةفاقثللطولاسلجملا:تيوكلا.هربصديمحلادبع

(4؛ةيوبرتلاةلسلسلا)ص6

فشكم

هغ"17ت,فرطملاوبأ,دفاونبا.8

:وتيسوبد-.رثراكيديريغأ.ف.لقيقحت؛دفاونبفرطملايبأل/ةدرفملاةيودألاباتك

-.م1990؛ها١4١5«يلودلانواعتللةينابسألاةلاكولا«ةيملعلاثاحبأللىلعألاسلحما

١١(؛ةيسلدنألارداصملا).ص”

دمحمنبمساقلاوبأ,ريزولا"0 ها7١١٠دعبت,يسلدنألا
ْفراهزألاةقيدح قلعوهققح؛يسلدنألاريزولادمحمنبمساقلاوبأ/راقعلاوبشعلاةيهام

«يمالسإلابرغلاراد:توريب.ا١ط.يباطخلايبرعلادمحمهسراهفعضووهيشاوح

صاأأا/.م1986مها

فشكم/ثحبلاةنيع

ه9ت.يرصملانمحرلادبعنبيلع.سنوينبا"1

يدنيسنكقيقحت؛يرصملاسنوينبنمحرلادبعنبيلعل/يمكاحلاريبكلاجيزلا
صال.م4١8١ء]زصيلرسعتأعلع12ءءانطاذوادع:[عاسنرف]سيراب.لافيسرب

هه654©85©8*8*#©©©©
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:نسنفلا

ه197ت.فسوينبنمؤملادبع,يومرألا"07

دمحممشاهقيقحت؛يومرألافسوينبانمؤملادبعل/راودألاومغنلاةفرعميفراودألاباتك
بتكةلسلس).ص4١١.م٠148ءه١.14١«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب.بحر

١957(؛ثارلا

نبنمؤملادبع,يومرألا."0 ه1947ت.فسوي
نبنمؤملادبعل/ةيفيلأتلابسنلايفةيفرشلاةلاسرلا -.بحممشاهجاحلاقيقحت؛يومرألافسوي

؛ثارلابتكةلسلسإ.ص174.م987١ءه14.07١«مالعإلاوةفاقثلاةرازو:دادغب

1)

فشكمريغ
ه١17110٠,دايزنبدمحم.يبارعألانبا.
روصنميبأةياور؛يبارعألانبادايزنبدمحم/اهناسرفوبرعلاليخءامسأباتك
عمجملاتاعوبطم:دادغب-.نماضلاحلاصمتاح«يسيقلايدومحيرونقيقحت؛يقيلاوجلا

صا٠1.م986١ءه١14٠06«يقارعلايملعلا

ه1!دعبت.يبحاصلايلعنبدمحم,يجانلا"0
؛يحاتلايبحاصلايلعنبدمحمفيلأت/مالسإلاوةيلهاجلايفةروهشملاليخلاءامسأيفةبلحلا

باتك).صالد*.م1981ه١10١«يبدألايدانلا:ضايرلا.يروبحلاهللادبعقيقحت
(؟4؛رهشلا

ه"101دعبت.يبحاصلايلعنبدمحم,يجاتلا"1
ةروهشملاليخلاءامسأيفةبلحلاتئافهيلي.مالسإلاوةيلهاجلايفةروهشملاليخلاءامسأيفةبلحلا

ء7ط.نماضلاحلاصمتاحقيقحت؛يجاتلايبحاصلايلعنبدمحمفيلأت/مالسإلاوةيلهاجلاف
صا١٠.م1548ه1.8١(ةلاسرلاةسسؤم:توريب-.ةحقنموةديزم
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ه745-401,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا"7
/ناولألاةلاسر ىبحي«ليقعنبنمحرلادبعيبأقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت

)-.صال.-.م1914ءها599١«يبدألاضايرلايدان:ضايرلا.هطبوجحم«يتاعاس

(م8؛رهشلاباتك

فشكم

ها717١٠-0,فلخنبنمؤملادبع.يطايمدلا"4
/دايحلاتانفاصلاب0اميفدادملاتاحشرههيلي.يطايماللافلحنب2/ليخلالضف

48 صاهث95255١021-5-0ها

روصنموبأ,ةليزنبا. ه١42ت.دمحمنبنيسحلا

:ةرهاقلا.روصنمايركزقيقحت؛ةليزنبادمحمنبنيسحلاروصنميبأل/ىقيسوملايفيفاكلا
ص/م١.م1514ءها*884«ملقلاراد

نبدمحمرصنلاوبأ,يبارافلا., ه7-١٠199.دمحم
ىقيسولابانك كلملادبعساطغقيقحت؛يبارافلادمحمنبادمحمرصنلايبأفيلأت/ريبكلاىق

.[م1951ها115481/]«يبرعلابتاكلاراد:ةرهاقلا.ييفحلادمحأدومحم؛ةبشح

(انثارت)-ص٠ا4٠٠

0١اف 741١ ,ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميفنبا "١

-.ئيسحلاراطعلاتزعقيلعتوحيحصت؛ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةيسورفلا
صا4١م١194ءه٠5١«ةيمالسإلاةفاقثلارشنبتكم:ةرهاقلا

يبأنبدمحم,ةيزوجلاميقنبا١7" ها01791١,ركب
.[ها١3-1١«فطاعةبتكم:ةرهاقلا-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت/ةيسورفلا

ص65٠

فشكمريغ

-941/-



0١اه 79١ يبأنبدمحم.ةيزوجلاميفنبا ,ركب "١7

/ةيسورفلا ةيفاقثلانوؤشلاراد:دادغب.١ط-.ةيزوجلاميقنبركبيبأنبدمحمفيلأت

(ثازتلاةنازخةلسلسإ.صا5١.م981١ءه14.1١ل«ةماعلا

فشكمريغ
فا/١079١,ركبيبأنبدمحم.ةيزوجلاميقنبا.5

يبأنبدمحمفيلأت/ضكرلاوةحابسلاوةعراصملاو؛يمرلاو«لبإلاوليخلاقابس:ةيسورفلا
«ثارتلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.حيتفلانيدلاماظندمحمقيقحت؛ةيزوحلاميقنبركب

(54ميقلانباتافلؤم).صالاله.ما159.0ع2هإ٠

فشكمريغ
ه١ت,بئاسلانبدمحمنبماشه.يبلكلانبا.0
برعلاليخءامسأ.يبلكلانببئاسلانبدمحمنبماشهل/ليخلابسن:ليخلايفناباتك

متاح«يسيقلايدومحيرونقيقحت؛يقيلاوحلاروصنميبأةياور؛يبارعألانبال/اهناسرفو
232٠08-م1941بها14.1«بتكلاملاع:توريب؛ةيبرعلاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا.نماضلا

صا

نبدمحمنبماشه.يبلكلانبا.7 ه١ت,بئاسلا
قيقحت؛يلكلانببئاسلانبدمحمنباماشهل/اهرابحخأومالسألاوةيلهاجلافليخلاباسنأ

ةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا١5145ةنسبتكلارادةعبطنعةروصمةخسن.يكزدمحأ

(ةيبرعلاةيتكملا).ص85١.ما91/97هها798١«باتكلل

نبا"7 نبماشه.يبلكلا ه5١٠ت,بئاسلانبدمحم
يبأةياور؛يبلكلانببئاسلانبدمحمنبماشهل/اهرابخأومالسإلاوةيلهاجلالليخلابسن

«يقارعلايملعلاعمججلا:دادغب.نماضلامتاح«يسيقلايدومحيرونقيقحت؛يقيلاوحلاروصنم

صا9١٠٠.م1986ها65
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ه1017ت,قاحسإنببوقعي,يدنكلا.4
ربخيفيدنكلاةلاسر /فيلأتلاةعانص -.يقوشفسويقيقحت؛يدنكلاقاحسإنبابوقعيل

ص2759117-.م1955ه189١«ثارتلاقيقحتزكرم«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا

فشكمريغ
نبدمحأ,ينابكوكلا.49 ها07١ت.يميحلادمحم
قيقحت؛ينابكوكلايميحلادمحمنبادمحأل/ماّمحلابقلعتيامىلعمالكلايفماّمنلاقئادح

صا/60.م1945ءها405١,ةينميلارادلا:ءاعنص.يشبحلادمحمهللادبع

/ثحبلاةنيع فشكم

نبدمحم.يفذاللا٠". هاةئوحنت.ديمحلادبع

دمحممشاهقيقحت؛يقذاللاديمحلادبعنبدمحم/(ىقيسوملايفِ):ةيحتفلاةلاسرلا

؛يبرعلاثارقلامسق«بدألاونونفوةفاقثللينطولاسلجملا:تيوكلا.١ط.بجرلا

١١(؛ةيئارنلاةلسلسلا).صالال4.م948١ه7١

ها/7دعبت,يرازفلانمحرلادبعنبيلع,ليذهنبا١١".

سيراب-.يرازفلاليذهنبنمحرلادبعنبيلعل/ناعجشلاراعشوناسرفلاةيلح

ص44-.م1915«ةيقرشلاةبتكملا:عاسنرف]
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ةيفارغجلاوةيخيراتلامولعلا
نبا١17". شفلاات.ليلخنبدومحمنبدمحم,يونوقلااجأ

دمحأدمحمقيقحت؛يونوقلااجآنبليلخنبدومحمنبدمحم/يرهاظلاكبشيريمألاخيرات
صا4107.م1985ها4.05ءركفلاراد:قشمد.نامهد

فشكم

نبنيسحلانبدمحم.يرجآلا.؟7١ ه١1ت.هللادبع

هللادبعنبنيسحلانبدمحمفيلأت/هتريسوهللاهمحرزيزعلادبعنبرمعصفحيبأرابخأ

دمحمنبدمحأنبايلع؛نارشبنبهللادبعنبدمحمنبكلملدبعمساقلاوبأةياور؛يرحآلا

ءه٠٠4١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.7ط.ناليسعميحرلادبعهللادبعقيقحت؛زازرلا

صا1١؟م8

فشكمريغ
هاا/١ت.رشبنبنسحلامساقلاوبأ,يدمآلا.

مساقلايبأل/مهرعشضعبومهباسنأومهباقلأومهانكوءارعشلاءامسأففلتخملاوفلتؤملا

ءهها١78«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا-.جارفراتسلادبعقيقحت؛يدمآلارشبنبنسحلا

صا“ا5م0

فشكم

ه"ا/١ت.رشبنبنسحلامساقلاوبأ,يدمآلا"0

مساقلايبأل/مهرعشضعبومهباسنأومهباقلأومهانكوءارعشلاءامسأيففلتحملاوفلتوملا

ص07.م951١1ءها١18«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.يدمآلارشبنبنسحلا

فشكم

هاا/١ت,رشبنبنسحلامساقلاوبأ,يدمآلا.75

مساقلايبأل/مهرعشضعبومهباسنأومهباقلأومهانكوءارعشلاءامسأيففلتحملاوفلتوملا

صا2-017م194941ءها4١7«ليجلاراد:توريب.١ط.يدمألارشبنبنسحلا

فشكمريغ

96م.



.ه040-108,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا7
رشنلاراد:توريب-.رليومقيقحت؛يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحمل/ءاريسلاةلحلاباتك

صوداله.م1957ه١748١«نييعماجلل

فشكم

.ه040108,يعاضقلاهللادبعنبدمحم.ابألانبا.
.ا١ط.سنؤمنيسحقيقحت؛يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحم/ءاريسلاةلحلاباتك

جال.م1957ها«ةيبرعلاةكرشلا:ةرهاقلا

فشكم

ه090-108,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا.
-.لاوكشبنبكلملادبعنبفلخلويعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحم/ةلصلاباتكلةلمكتلا

جا".م1897-1885«سحورةعبطم:[اينابسأ]ديردم
فشكر

ه050101.يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا٠"
-.لاوكشبنبكلملادبعنبفلخلويعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحم/ةلصلاباتكلةلمكتلا

صا45507.اها719/ءيرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا

.ه090-108.يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا١.
؛لاوكشبنبكلملادبعنبفلخلويعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحم/ةلصلاباتكلةلمكتلا
.م1984ها14٠١؛يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.١طيرايبألاميهاربإقيقحت

١4(؛ةيسلدنألاةبتكملا).ص“ا4ا/

ه040101,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا.7
.يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحمل/يفدصلايلعيبأمامإلايضاقلاباحصأيفمجعملا

ص08٠-.م1886ءسخورةعبطم:[اينابسأ]ديردم

556

-06مهو



نبا"7 ه090-1701,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألا

-.يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحمل/فدصلاىلعيبأمامإلايضاقلاباحصأيفمجعملا

(٠/؛ةيبرعلاةبتكملا)-.صا.م951١ه1410١«يبرعلابتاكلاراد:ةرهاقلا

فشكمريغ
ه0494701,يعاضقلاهللادبعنبدمحمنابألانبا.5
-.يعاضقلارابألانبهللادبعنبدمحم/يفدصلايلعيبأمامإلايضاقلاباحصأيفمجعملا

١١(؛ةيسلدنألاةبتكملا).ص77.ه١14٠١«يبرعلابتاكلاراد:ةرهاقلا

ه١٠٠٠دعبت,بايددمحم,يديلتألا.6
بايدنبدمحمفيلأت/سابعلانبعمةكماربللعقوامسانلامالعإ[ىمسملا]ءافلخلارداون

.م99١/ه١541١14«ةيبرعلاقافآلاراد:ةرهاقلا١.ط.يريحبلارابحلادبعنأقيقحت؛يديلتألا

ص

ه١177-000.دمحمنبيلعنيثألانبا"7
بتكلاراد:ةرهاقلا.ريثألانبدمحمنبيلعل/(لصوملاب)ةيكيباتألاةلودلايفرهابلاخيراتلا

صا56م1977ءها7857,ةثيدحلا

فشكم

نبيلع.يثألانبا"17 ه١17-000.دمحم

نديل.10268662808:1جربنوتلراكةيانع؛ريثألانبدمحمنبيلعل/خيراتلايفلماكلا

جا4١م1458-31486٠«ليربةعبطم:[ادنلوه]

فشكم

نبيلعريثألانبا ه١17-000دمحم
/خيراتلايفلماكلا -ه786١«توريبراد؛رداصراد:توريب-.ريثألانبدمحمنبيلعل

جا.م19561951ههاالما/

فشكم/ثحبلاةنيع

-ة819-

 



نبيلعنيثألانبا"84 ه١77-000.دمحم
يفلماكلا نبدمحمنبيلعل/خيراتلا ةبتكم:ضايرلا؛ركفلاراد:توريب.ريثألا

جما.ما9ال8ه١«ةثيدحلاضايرلا

فشكمريغ
نبيلعنيثألانبا. ه١17-000.دمحم
-قاقدلافسويدمحم؛ءيضاقلاهللادبعقيقحت؛ريثألانبدمحمنبىلعل/خيراتلايفلماكلا

(صه55)ج١١.م998١ها14١9,ةيملعلابتكلاراد:ةرهاقلا."ط

فشكم

7١000ه نبيلعريثألانبا .دمحم "١
/باسنألابيذهتيفبابللا نبدمحمنبيلعل ءها١4٠0١ءرداصراد:توريب.ريثألا

جالم

نبليعامسإ,رمحألانبا"7 هل.1/70,فسوي

ةسسؤم:توريب-.رمحألانبفسوينبليعامسإل/نماثلانرقلافسلدنألاوبرغملامالعأ
(م؛ةيسلدنأتاسارد).صدا.م915١:ه755١«ةلاسرلا

فشكمريغ
نبليعامسإ,رمحألانبا"7 هل.1/70/١,فسوي

اهمدقواهققح؛رمحألانبفسوينباليعامسإل/ةمالعلاعدبتسموةمالعلاعدوتسمباتك
دمحماهعجارو ةيلك:طابرلا-.يناوطتلاتيواتنبدمحمشماهلاىلعقلعو؛يسنوتلايكرتلا

ص1١1.م1154«ه784١«سماخلادمحمةعماج«ةيناسنإلامولعلاوبادآلا

نبدمحمنبدمحم,يسيردإلا"5 ه07-597١,هللادبع
:توريب-.يسيردإلاهللادبعنبدمحمنبدمحمفيلأت/قافآلاقارتحتافقاتشملاةهزنباتك

(صا5١١١)جا.م1984بها1404«بتكلاملاعةبتكم

فشكم

وهم



نببلعثنبرفعج.يوفدإلا.0 ها5/"710,رفعج
حيحصت؛يوفدإلارفعحنببلعثنبرفعجفيلأت/ديعصلاءابجبءامسألعماجلاديعسلاعلاطلا

.م1914ءها77"1«طيرقيلعنمحرلادبعرشن:[رصم]ةيقرشلاءارحصلا.زيزعلادبعنيمأ

ص

فشكم

نببلعثنبرفعج.يوفدإلا.[19" ها"744.رفعج
/ديعصلاءابحنءامسأعماجلاديعسلاعلاطلا قيقحت؛يوفدإلارفعجنببلعثنبرفعحفيلأت

ها,ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلا:ةرهاقلا.يرجاحلاهطةعجارم؛نسحدمحمدعس

(انثارت).صم5١٠-م7175

فشكم

نبينغلادبعديعسوبأ,يدزألا"7 ه5.4ت.ديعس
-.نيققحملانمةنحلقيقحتوميدقت؛يدزألاديعسنبئغلادبعديعسيبأفيلأت/ةبسنلاهبتشم

صكال01ا/.م١١70«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط

فشكم

نبدمحأ,يقرافلاقرزألانبا.4 ه01/10٠١.فسوي
؛ضوعفيطللادبعيودبهلمدقوهققح؛يقرافلاقرزألانبفسوينبدمحأل/يقرافلاخيرات

ءها119١«ةيريمألاعباطملانوؤشلةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا-.لابرغقيفشدمحمهعجار

صالهمم8

فشكم

نبدمحم,يقرزألا.5 ه١.0١وحنت.دمحأنبهللادبع
دمحموبأةياور؛يقرزألادمحأنبهللادبعنبدمحمفيلأت/راثآلانماهيفءاجاموةكمرابخأ

-.م1850ه115١,ةسورحملاةسردملاةعبطم:ةرهاقلا.يعازخلاعفاننبدمحأنبقاحسإ

ص4

-484-



نبدمحم,يقرزألا٠. ه10.وحنت.دمحأنبهللادبع
/راثآلانماهيفءاجاموةكمرابخأ قلعواهححص؛يقرزألادمحأنبهللادبعنبدمحمفيلأت

م1518ه117601/«ةيدجاملاةعبطملا:ةكم.سحلمحلاصلايدشراهسراهفعضوواهيشاوح

ص14

فشكم

نحو10.١ه نبدمحم,يقرزألا ت.دمحأنبهللادبع ١
يدشرقيقحت؛يقرزألادمحأنبهللادبعنبدمحمفيلأت/راثآلانماهيفءاجاموةكمرابخأ

جم١يفج7-م1995ءه8415١«سلدنألاراد:توريب.سحلمحلاصلا

فشكم

ه1ت.رمعنبدمحأنبةزمح,يبرغلاطابسأنبا."
هبىنع؛يبرغلاطابسأنبرمعنبدمحأنبةزمحفيلأت/طابسأنباخيرات:رابخألاقدص

رمعهققحو .م1491ها4١5ءسربسورج:[نانبل]سلبارط.١ط.يرمدتمالسلادبع

(ص٠٠٠)ج5

فشكم

نبدمحأ.يرعشألا"07 ه1ق.يبطرقلاميهاربإنبدمحم
ففيرعتلا /باسحألايوذلهيونتلاوباسنألا نبدمحمنبدمحأفيلأت يبطرقلاميهاربإ

ءه41١«رانملاراد:[ةرهاقلا].مالظدوصقملادبعدعسميدقتوقيلعتوقيقحت؛يرعشألا

ص749عم

فشكمريغ
ه1ت.دمحمنبميهاربإقاحسإوبأءيرخطصإلا."

:دادغب.ريلومةيانع؛يرحخطصإلادمحمنبميهاربإقاحسإيبأفيلأت/ميلاقألا

صا٠٠ه.م1456ءه788١«ىنثملاةبتكم

-9468ه-



نبكلملادبع,يعمصألا. ه1177١1-7.بيرق

بيرقنبكلللادبعل/مالسإلالبقبرعلاخيرات[وأ]ةيلوألابرعلاكولمخيرات
.م959١ها1/94«فراعملاةعبطم:دادغب.نيسايلآنسحدمحمقيقحت؛يعمصألا

ص4

فشكم

ةبه,ينافكألانبا.7 ه015555,دمحأنبهللا
دمحأنبهللادبعقيقحت؛ينافكألانبدمحأنبهللاةبط/مهتايفووءاملعلادلومخيراتليذليذ

ص/7-.م989١ءها405ءةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.دمحلاناميلسنب

فشكم

نبنمحرلادبع.يراصنألا ها1175-190.ميركلادبع
ميركلادبعنبنمحرلادبعفيلأت/باسنألانمنييندمللامةفرعميفباحصألاونيبحماةفحت

دمحمقيقحت؛يراصنألا ل,م1917:هه٠16١«ةقيتعلاةبتكملا:سنوت.١ط-.يوطملايسورعلا

(5؛يمالسإلاانئارتنم).صدال+

نبىسوم,يراصنألا.4 هل515١١٠٠”.فسوي
/رظانلاةجهبورطاخلاةهزن ؛ميهاربإدمحمناندعقيقحت؛يراصنألافسوينبىسومفيلأت

-.جا.م١991١ءها١4١7؛يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:قشمد.شيوردناندعةعجارم

8١(؛يبرعلاثارنلاءايحإ)

فشكم

نبىيحي.يكاطنألا.5 ه401ت.ىيحينبديعس

؛يكاطنألاىيحينبديعسنبىيحيفيلأت/"اخيتوأخيراتةلصبفورعملا"يكاطنألاخيرات

ءها14١١«سربسورج:[نانبل]سلبارط.يرمدتمالسلادبعرمعهسراهفعضووهققح

صدرام

فشكم

96م5



4017-0٠١ه .دمحأنبدمحمتاكربلاوبأ.سايإنبا ."٠٠
/روهدلاعئاقويفروهزلاعئادب عبط:ةرهاقلا.سايإنبدمحأنبدمحمتاكربلايبأفيلأت

.ه5١-«ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبطمم ]صا91/

فشكمريغ
107-17١ه .دمحأنبدمحمتاكربلاوبأ,سايإنبا "١

/روهدلاعئاقويفروهزلاعئادب .١ط.سايإنبدمحأنبدمحمتاكربلايبأفيلأت

ص١1.م981١ءه14.85١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

ه١37-807,دمحأنبدمحمتاكربلاوبأ,سايإنبا"7
/روهدلاعئاقوِْقروهزلاعئادب بتكواهققح؛سايإنبدمحأنبدمحمتاكربلايبأفيلأت

دمحمةمدقملااهل هه4.4١-١14607ءباتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.؟ط-.ىفطصم

جدم85-1544

فشكمريغ
ه0/7ت.يقابلادبعدمحم,يراخبلا1١".

يفشوقنملازارطلا دمحمفيلأت/شوبحلانساحم ةعماج:تيوكلا.١ط.يراخبلايقابلادبع

صا١91م1598هها١4١5«تيوكلا

فشكم

هث57ت,رمعنبىيحينبدمحم.يفارقلانيدلاردب."'""5
ميدقتوقيقحت؛يفارقلارمعنبىبحينبدمحمنيدلاردبل/جاهتبالاةيلحوجايبيدلاحيشوت

صا7377.م1947ءها407١«يمالسإلابرغلاراد:توريب.يويتشلادمحأ

/ثحبلاةنيع فشكم

نبنيدلايقت,يردبلا.0 ها411345,هللادبع
.يبتكلايمظعألانامعنةيانع؛يردبلاهللادبعنبنيدلايقتل/ماشلانساحمفمانألاةهزن

ص9٠.م977١(ه١74١«؛ةيفلسلاةعبطملا:ةرهاقلا؛ةيبرعلاةبتكملا:دادغب

-4مهاب



ها7079+.ليعامسإنبدمحأنبنيسح,يقاربلا.7

.؛ط-.مولعلارحبقداصدمحمريرحت؟يقاربلاليعامسإنبدمحأنبنيسحلا/ةفوكلاخيرات

ص154-.م941١ها4١08ءىاوضألاراد:توريب

فشكمريغ
١ه نبباهولادبع.يهيربلا ت,نمحرلادبع "١

؛يهيربلانمحرلادبعنبباهولادبعفيلأت/يهيربلاخيراتبفورعملانميلاءاحلصتاقبط

راد:توريب؛يميلاثوحبلاوتاساردلازكرم:ءاعنص.١ط.يشبحلادمحمهللادبعقيقحت

صامملا.م1987ها405«بادآلا

/ثحبلاةنيع فشكم

نبفلخ.لاوكشبنبا"4 ه596-0182,كلملادبع

ههااا/ه,يناخلاةبتكم:ةرهاقلا.لاوكشبنبكلملادبعنبفلخفيلأت/ةلصلاباتك

صا54-م6

فشكمريغ
نبفلخ,لاوكشبنبا.9 ه259501,كلملادبع
نبفلخل/مهئابدأومهئاهقفومهيثدحمومهئاملعوسلدنألاةمئأخيراتيفةلصلاباتك

ثارتنم).ج7.ه١4١4«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.لاوكشبنبكلملادبع

(1؛سلدنألا

فشكمريغ
نبفلخ,لاوكشبنبا٠”, ه25935018,كلملادبع

ةلصباتك -.يفقثلاريبزلانبميهاربإنبدمحأعمج؛لاوكشبنبكلملادبعنبفلخل/ةلصلا

جم.م1919اهاهال«ةيبرغملاايلعلامولعلادهعم:طابرلا

هالالا/ت.هللادبعنبدمحمهللادبعوبأ,ةطوطبنبا١
دمحمهللادبعيبأل/ةطوطبنباةلحرةامسملارافسألابئاجعوراصمألابئارغيفراظنلاةفحت

صال49.م1554ءها85١«توريبرادءرداصراد:توريب.ةطوطبنبهللادبعنبا

فشكم

-و6-



فالال/ت,.هللادبعنبدمحمهللادبعوبأ,ةطوطبنبا١"
دمحمهللادبعيبأل/ةطوطبنبةلحرةامسملارافسألابئاجعوراصمألابئارغفراظنلاةفحت

ص437.عمه)9-]«يتانبللاباتكلاراد:توريب.ةطوطبنبهللادبعنبا

فشكمريغ
ه001779,فيطللادبعنيدلاقفوم,يدادغبلا١""".

فيطللادبعنيدلاقفومل/رصمضرأبةنياعملاثداوحلاوةدهاشملارومألايفرابتعالاوةدافإلا

ص14.م1855ءها145١ءلينلايداوةعبطم:ةرهاقلا.يدادغبلا

فشكمريغ
نبميهاربإنيدلاناهرب.يعاقبلا."""15 هل101٠9,رمع

رمعنبميهاربإنيدلاناهربفيلأت/يعاقبلاخيرات[وأ]رصعلالهأرارسألرصعلاراهظإ
ءرشنلاوةعابطللةيبرع:ةرهاقلا.١ط.يثوعلاديدشنبملاسدمحمقيقحتوةسارد؛يعاقبلا

جالك.م19947-19198هاا14115

فشكم

ها/7176١6.يرعشألادمحأنبىيحينبدمحم.ركبنبا.0
قيقحت؛؟يرعشألاركبنبدمحأنبىيحينبدمحمفيلأت/نامثعديهشلالتقميفنايبلاوديهمتلا

صا97.م1454ءه1884١«ةفاقثلاراد:توريب.فسويدومحم
فشكم

ه1779ت,رباجنبىيحينبدمحأ.يرذالبلا.7
:ةرهاقلا-.هللاديمحدمحمقيقحت؛يرذالبلارباجنبىيحينبدمحأفينصت/فارشألاباسنأ

.م1909هه81/8١«فراعملارادعمكارتشالابةيبرعلالودلاةعماجبتاطوطخملادهعم

(؟07/؛برعلارئاخذ).ج١١

فشكم

ه1179ت,رباجنبىيحينبدمحأ.يرذالبلا"17
ءها785١]«ىنثملاةبتكم:دادغب-.يرذالبلارباجنبىيحينبدمحأفيلأت/فارشألاباسنأ

جدما

فشكم

96ه



نبىيحينبدمحأ,يرذالبلا ه1179ت.رباج

مدقوهسراهفدعأوهيشاوحىلعقلعوهققح؛يرذالبلارباجنبىيحينبدمحأل/نادلبلاحوتف
-.م1940ه408١«فراعملاةسسؤم:توريب.عابطلاسينأرمع«عابطلاسينأهللادبعهل

صال*08

فشكم

ها119ت,رباجنبىيحينبدمحأ,يرذالبلا5
هيلعقيلعتلاوهتعجارمبيىنع؛يرذالبلارباجنبىيحينبدمحأل/نادلبلاحوتف دمحمناوضر

ص+459م١199ءها١14١7«ةيملعلابتكلاراد:توريب.ناوضر

فشكمريغ
ه318ت,يشآيداولادمحأنبيلعنبدمحأ,يولبلا٠.

ةسارد؛يشآيداولايولبلايلعنبدمحأل/يشآيداولايولبلايلعنبدمحأرفعجيبأتبث

.م1941ها1404«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط.ينارمعلاهللادبعقيقحتو

(رشنلاوةمجزرتلاوفيلأتللةيبرغملاةيعمجلاتاروشنم).ص4

/ثحبلاةنيع فشكم

ها/1دعبت.دمحأنبىسيعنبدلاخ.يولبلا١”«
قيقحتوةمدقم؛يولبلادمحأنبىسيعنبدلاخفيلأت/قرشملاءاملعةيلحتفقرفملاجات

ةموكحوةيبرغملاةكلمملاةموكحنيبيمالسإلاثازنلاءايحإقودنص:طايرلا.حئاسلانسحلا

ج.[ه79١-]«ةدحتملاةيبرعلا

فشكمريغ
ه6قنيمعنبدمحمنبهللادبع.يولبلا"7

دمحماهيلعقلعواهققح؛يولبلاريمعنبدمحمنبهللادبعفيلأت/نولوطنبدمحأةريس
ص٠16.عه0٠1١-]«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا-.يلعدرك

فشكم

ه081147.دمحمنبيلعنبحتفلا,يرادنبلا.؟7

دمحمنبيلعنبحتفلافيلأت/ةرصعلاةبخنوةرصنلاةدبز[وأ]قوجلسلآةلودخيرات
صا41.م978١هها59١/«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.يرادنبلا
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ه017147.دمحمنبيلعنبحتفلا,يرادنبلا.5
دمحمنبيلعنبحتفلاراصتخا/م1140/هه:م57١١/هده71؟يماشلاقربلاانس

ةيحتفقيلعتوةساردوقيقحت؛يناهفصألابتاكلادامعلليماشلاقربلاباتكنميرادنبلا

صالا/ه.م19179ءها199١؛يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.يواربنلاحاتفلادبع

فشكم

ها1187-1154,.نسحنبنمحرلادبع.يلكهبلا.,"0

نسحلاةلمكت؛يلكهبلانسحنبنمحرلادبعفيلأت/دومحفيرشلاةلودةريسفدوعلاحفن
قيقحتوةسارد؛شكاعدمحأنب كللملاةراد:ضايرلا.يليقعلادمحأنبدمحمقيلعتو

ص74٠م1987اها١1.8ءزيزعلادبع

فشكم

نبنسح,ينيروبلا.؟""1 ه9775١1١٠.دمحمنبدمحم
نيدلاحالصقيقحت؛نيروبلادمحمنبدمحمنبنسحفيلأت/نامزلاءانبأنمنايعألامحارت

جاد.م153173--1955اها1119-7817ءيبرعلايملعلاعمجملا:قشمد.دجنملا

فشكمريغ
ها/72777.يروصنملاسربيب.؟7
-514/8نمةلحرملايفةيرحبلاكيلامملاةلودخيرات:ةيكزلاةلودلافةيكولملاةفحتلاباتك

/ةيرجه١ -.نادمححلاصديمحلادبعهسراهفعضووهلمدقوهرشن؛يروصنملاسربيبفيلأت

صا745-.م941١ه14.08١«ةينادبللاةيرصملارادلا:ةرهاقلا.١ط

فشكم

ها/714777,يروصنملاسربيب.
/ةيرجها/١7ةنسىتحةيرحبلاكيلامملاةلودوةيبويألاةلودلاخيرات:رابخألاراتخم فيلأت

:ةرهاقلا.١ط.نادمححلاصديمحلادبعهسراهفعنصوهلمدقوهققح؛يروصنملاسربيب

صادم.م1597اها14(ةينائبللاةيرصملارادلا

فشكم

-451-



ه١52-777,دمحأنبدمحم,ينوريبلا.9
«ىنثملاةبتكم]:دادغب.ينوريبلادمحأنبدمحمفيلأت/ةيلاخلانورقلانعةيقابلاراثآلا

صالالال.عمااها4#

فشكم

نبيلع.يقهيبلا«”" 2849.دير ه070

-.يلعدركدمحمهقيقحتوهرشنبنع؛يقهيبلاديزنبيلعفيلأت/مالسإلاءامكحخيرات

ص4١٠-.م1975:ه1795١«يبرعلايملعلاعمجملا:قشمد.؟ط

فشكم

١7/اه 710 نبهللادبع,يناجتلا .دمحأنبدمحم "١

؛يناجتلادمحأنبدمحمنبهللادبعيسلبارطلارطقلاوةيسنوتلادالبلايفاهبماق/يناجتلاةلحر

ص650745م958١ههاا/8((ةيمسرلاةعبطملا):سنوت.باهولادبعنسحاهلمدق

فشكم

ها/١٠-١71,دمحمنبفسوينبمساقلا.يبيجتلا.”

/بارتغالاوةلحرلادافتسم نبمساقلافيلأت دادعإوقيقحت؛ييجتلادمحمنبفسوي

صدودال.م918١ءها796١:«باتكللةيبرعلارادلا:[ايبيل]سلبارط.روصنمظيفحلادبع

فشكم

نبفسوي,يدربيرغتنبا.""87 هلا/4-١١5,هللادبع

ميلوةيانع؛يدربيرغتنبهللادبعنبفسويل/روهشلاومايألاىدميفروهدلاثداوح

]ندنل.ريبوب جال.ما19795-191١,جدربماكةعماج:[ارتلحنإ

فشكم

نبفسوييدربيرغتنبا.5 هلا/24١١.هللادبع

دمحمميهفقيقحت؛يدربيرغتنبهللادبعنبفسويل/يفاصلالهنملاىلعيئاشلاليددلا
ءها407«يمالسإلاثازتلاءايحإويملعلاثحبلازكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.توتلش

١”(؛يمالسإلاثاّرلانم).(صا395١٠٠)جك.م485١

فشكم

و19



نبفسوي,يدربيرغتنبا._,0 هللا/44١١7.هللادبع

فسويدمحأقيقحت؛يدربيرغتنبهللادبعنبفسويل/يفاولادعبفوتسملاويفاصلالهنملا
-م1985ه4011/-1١81/8:زابلارادعيزوت:ةكم.ةيرصملابتكلاراد:ةرهاقلا-.يتاحب

جد2م1488
فشكم

هللا!44١١,هللادبعنبفسوي,يدربيرغتنبا.7
دمحمدمحمقيقحت؛يدربيرغتنبهللادبعنبفسويل/يناولادعبيثوتسملاوفاصلالهنملا
جام1986-١941ه105١-48و«بائتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.نيمأ

فشكم

نبفسوييدربيرغتنبا.”7 هلا/١١4,هللادبع

لامجقيقحت؛يدربيرغتنبهللادبعنبفسويفيلأت/ةرهاقلاورصمكولميفةرهازلاموجنلا
م1977اها«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.توتلشدمحمميهف«لايشلانيدلا

ج١

فشكم

1107,يلعنبدمحأنبدمحم,يسافلايقت. هل
قيقحت؛يسافلايلعنبدمحأنبدمحمنيدلايقتفيلأت/نيمألادلبلاخيراتيفنيمثلادعلا

-١0/8,ةيدمحملاةنسلاةعبطم:ةرهاقلا.يحانطلادومحمديسداؤف«يقفلادماحدمحت

جما.م1959-9١هه4

هل110177,يلعنبدمحأنبدمحم.يسافلايفت.
قيقحت؛يسافلايلعنبدمحأنبدمحمنيدلايقتل/نيمألادلبلاخيراتفنيمثلادقعلا

جمال.م598١ه١4١9«ةيملعلابتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.اطعرداقلادبعدمحم

(ص"045)

فشكم

وم



1107,يلعنبدمحأنبدمحم.يسافلايقت. هل
يلعنبدمحأنبدمحمنيدلايقتفيلأت/مارحلادلبلارابخأبمارغلاءافش ققح؛يسافلا

ءايحإراد:ةرهاقلا؛ةثيدحلاةضهنلاةبتكم:ةكم.ءاملعلارابكنمةنجلهيلعقلعوهلوصأ

جا.م905١ه1119/5«ةيبرعلابتكلا

ه"1751ت.يراصنألاركبيبأنبدمحم.يناسملتلا0١.
يراصنألاركبيبأنبدمحم/ةرشعلاهباحصأوملسوهيلعهللاىلصيبنلابسنيفةرهوجلا

-.جا-م1987هها5.7ءيعاقرلاراد:ضايرلا.يجنوتلادمحمقيقحت؛يناسملتلا

يف) ١(؛ةيوبنلاةريسلا
فشكرم

ه١٠٠ت.يدسألايبضلارمعنبفيس.يميمتلا.07
يبضلارمعنبفيسفيلأت/يلعوةشئاعريسمولمجلاباتكو؛حوتفلاوةدرلاباتك

ةيمأراد:ضايرلا.ةحقنموةديزمء7ط-.يئارماسلامساقميدقتوقيقحت؛يميمتلايدسألا

صولا.م1991ها4١48ءرشنلل
فشكرم

ه١٠٠ت.يدسألايبضلارمعنبفيس,يميمتلا"07
/لمحللاةعقووةنئقفلا دمحأفينصتوعمج؛يميمتلايدسألايبضلارمعنبفيسةياور

48-.م1985ه401١؛ءسئافنلاراد:توريب.5ط.شومرعبتار ص١٠٠

فشكمريغ
ها١قد.لكونلانبتعكدومحم.يتكبنتلا5

-.يكبنتلالكوتملانبتعكدومحمل/سانلارباكأوشياونادلبلارابخأيفشاتفلاخيرات
صا11/5٠.م19371ءها117775«ءسوفالدوسنادوهسرشن:[اسنرف]سيراب

ه0"1ت,ئباصلانسحلاوبأ,ةرقنبنانسنبتباث.0
ةرقنبنانسنبتباثنسحلايبأل/نميلا-قارعلا-ماشلا-ءاسحألايفةطمارقلارابخأ

ص498.م1987اها407«ناسحراد:قشمد.7ط-.عئباصلا

-9454-



هللادبع.يروبجلا.1
:دادغب-.يروبحلاهللادبعاهعنص/يسدقملارهاطنبرهطمللخيراتلاوءدبلاباتكسراهف

صا414-.م1958ءها18١«ىنثملاةبتكم

لصفنمفاشك

ه05١11-٠5.يسنلبلادمحأنبدمحمنيبجنبا"07
فكسمانملارابتعا /ريبجنباةلحربفورعملاةميركلاراثآلاركذ يسنلبلادمحأنبدمحمفيلأت

ها140١«لالحلاةبتكمراد:توريب.ةحقنموةديدجط.ثازنلاقيقحتةنحللفارشإ؛ريبجنب

صال.م١

فشكمريغ
يبأنبديزنبركبوبأ,يعارجلا.0 هلا110.ركب
/لئاوألا راد:قشمد.١ط.تاجيرفلالداعقيقحت؛يعارجلاركبيبأنبديزنبركبيبأل

صاهم.م988١ها1.5«ناعإلا

فشكم

هنالا/24٠١.دمحمنيرداقلادبع.يريرجلا.,5
ةكمقيرطو؛جاحلارابخأيفةمظنملادئارفلارردلا دمحمنبرداقلادبعفيلأت/ةمظعملا

لهأنمةعومجمةقفنىلععبط:ةرهاقلا.١ط-.يريرجلا ءاهتابتكموةيفلسلاةعبطملاءزاجحلا

صالا؛م954١ه4

هذال2٠١.دمحمنيرداقلادبع,.يريزجلا٠"".
يفةمظنملادئارفلارردلا دمحمنبرداقلادبعفيلأت/ةمظعملاةكمقيرطوجاحلارابخأ
جا.م1987ءه1.7١,ةماميلارد:ضايرلا.١ط-يريرجلا

ه-00ت.يرفاعملادمحمنبيلع,ليمجنبا."
دمحمنبيلعفيلأت/مالسإلاردصيفءاسنلاتاريهشمجارت:ءاسنلارابخأيفءانغلاقئادحلا

«باتكللةيبرعلارادلا:[ايبيل]سلبارط.ييطلاةدئاعميدقتوقيفحت؛يرفاعملاليمجنبا

ص١٠0.[ماوالا/ها554]

فشكم

05ه



ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا"7

-.١ط.يحانطلادمحمدومحمقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/نايعألارامعأ

ص١٠٠م1994هها١١4١«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا"5

-«مامإلاةعبطم]:ةرهاقلا.يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعل/زيزعلادبعنبرمعةريس
صا.[م195-اه

ه0-١٠097,يلعنبنمحرلادبع.يزوجلانبا.15
-.يئارماسلامساققيقحت؛يزولانبيلعنبنمحرلادبعفينصت/نيركذملاوصاصقلاباتك

صالا/8-.م987١بها1.7«ةيمأراد:ضايرلا.١ط

فشكم

ه0-١٠0917.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا0

يفطلدمحمقيقحت؛يزوجلانبيلعنبنمحرلادبعفينصت/نيركذملاوصاصقلاباتك
ص118-.م1987ها4.0«يمالسإلابتكملا:قشمد؛توريب.غابصلا

فشكم

ه09170٠١.يلعنبنمحرلادبع,يروجلانبا.71

يبأبيذهت؛يزوحلانبيلعنبنمحرلادبعفينصت/نكامألافرشأىلإنكاسلامارغلاريثم
.١ط.نوعبضدمحمنببرعلازعىسوميبأقيقحت؛يروصنملادومحمهللادبع :ةرهاقلا

ئغملابابللا).ص807.م196١ءه١4١8«ةباحصلارادةبتكم:ةدج؛نيعباتلاةبتكم

(1؛باتكلانع

ه0370٠١.يلعنبنمحرلادبع,يزوجلانبا"17

هققحوهلمدق؛يزوملانبيلعنبنمحرلادبعل/نكامألافرشأىلإنكاسلامارغلاريثم
.م1996بها41١5«ثيدحلاراد:ةرهاقلا.١ط.يهذلانيسحدمحمىفطصمهسرهفو

صوم

فشكرم

و5



نبكلملادبع,ينيوجلا."4 ه2142174,هللادبع

مهبورحوناخكويكىتحهباقعأونازيكنجخيراتيف:ياشكناهج[وأ]ملاعلاحتافحيرات

نبكلملادبعفيلأت/وكالوهديىلعدادغبةنيدمحتفونيشاشحلاةيليعامسإلاونييمزاوخلاعم
راد:قشمد.١ط.يجبوتلادمحمةيزيلكنإلاةخسنلابهنراقوةيسرافلانعهلقن؛ئيوجلاهللادبع

جام1986هاك«حالملا

نبىيحي.ناعيجلانبا._.5 هلا01١5,ركاش

/ةيرصملادالبلاءامسأبةينسلاةفحتلاباتك نبركاشنبىيحيل ةبتكم:ةرهاقلا.ناعيجلا

ص49/1195.م1914ءه94١,ةيرهزألاتايلكلا

فشكم

نبىيحي.ناعيجلانبا.٠" فلا01١5,.ركاش

نبىبحيل/ماشلادالبىلإيابتياقةلحر[وأ]فرشألاكلملاانالومرفسيففرظتسملالولا
-.[م97١/-]؛سربسور:[نانبل]سلبارط.يرمدتمالسلادبعرمعقيقحت؛ناعيسلانبركاش
ص04٠

نبلهس.يناتسجسلامتاحوبأ١" ه1177-114.دمحم

لهسمتاحيبأفيلأت/مهرامعأىهتنميفهلاقامومهرابخأنمفرطوبرعلانمنيرمعملا
نيمأدمحمهيشاوحقيلعتوهحيحصتبىنع؛ينادمهلاقوريبأةياور؛يناتسجسلادمحمنب

ص998.م٠118.ه١4٠٠١,فراعملاةبتكم:فئاطلا.يحناخلا

نبلهس.يناتسجسلامتاحوبأ."7" ه177-114.دمحم

ىهتنميفهولاقامومهتايحيفهباوحصنامومهرابخأنمفرطوبرعلانمنيرمعملاباتك
/مهرامعأ دمحمنبلهسمتاحيبأل دمحمقيلعتوقيقحت؛يناتسجسلا :ةرهاقلا-.ميلسميهاربإ

صااال.[م199.ه4١541١]«عئالطلاراد

فشكمريغ

ه1



ه57١,يناذمهلادمحأنبنسحلا,كئاحلانبا."17

هققح؛ينادمطاكئاحلانبدمحأنبنسحلافينصت/ريمحباسنأونميلارابخأنمليلكإلا

«عيزوتلاورشنللةينميلارادلا:توريب-.ةديدجلاء١ط.بيطنخلانيدلابحتهيشاوحقلعو

جا.م1947ه4

فشكم

ه1-١٠١15,يناذمهلادمحأنبنسحلا,كئاحلانبا

نمليلكإلاباتك /ريمحباسنأونميلارابخأ ؛ينادمحلاكئاحلانبدمحأنبنسحلافينصت

ديدجلاليلاةبتكم:ءاعنص.يلاوحلاعوكألانيسحلانبيلعنبدمحمهيلعقلعوهققح

ج١٠م1994.2ه١

فشكم

ه1؟1-١22,يناذمهلادمحأنبنسحلا,كئاحلانبا"0

نبهللادبعنبدمحمقيقحت؛ينادمحلاكئاحلانبدمحأنبنسحلافينصت/برعلاةريزجةفص

صا١٠٠٠غ438.م1987مهاالا"ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.دهيلب
فشكم

ه1؟١٠517.يناذمهلادمحأنبنسحلا,كئاحلانبا7

عوكألايلعدمحمقيقحت؛ينادمحلاكئاحلانبدمحأنبنسحلافينصت/برعلاةريزجةفص

ه5.م1914ءها194,ةماميلاراد:ضايرلا.رساجلادمحةعبطلاىلعفرشأ؛يلاوحلا

١07(؛برعلاةريزجنعةيخيراتوةيفارغجثاحبأوصوصن)-.ص

فشكم

ه7191١,هللادبعنبديعسنبميهاربإ,لابحلا."77

ديعسنبميهاربإعمج/نييرصملانمموقتايفويفءزج:ه407-ه1نييرصملاتايفو
راد:ضايرلا.١ط.هللادبعمأسراهفلادادعإبتماق؛دادحلادمحمقيقحت؛لابحلاهللادبعنب

(؟؛رصمخيرات).ص١١١.م1988ءه404١ءةمصاعلا

فشكم

-؟54-



ه160ت,يدادغبلابيبحنبدمحم.بيبحنبا"8

راد:ةرهاقلا.يرايبألاميهاربإقيقحتب؛يدادغبلابيبحنبدمحم/اهفلتؤمولئابقلافلتخم

صاهال.م١198ءها١101,ةيمالسإلابتكلا

فشكم

ه150ت.يدادغبلابيبحنبدمحم.بيبحنبا9

هيلعقيلعتلاوهحيحصتبىنتعا؛يدادغبلابيبحنبدمحمل/شيرقرابخأيفقمنملاباتك
سلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح.١ط.ناخنديعملادبعدمحمةبقارمتحت؛قورافديشروخ

تاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).صه141.م454١ءه17815١«ةينامثعلافراعملاةرئاد

/١11(؛ةينامثعلافراعملاةرئاد

فشكم

ه150ت.يدادغبلابيبحنبدمحم,بيبحنبا٠".

دمحأديشروخهيلعقلعوهححص؛يدادغبلابيبحنبدمحم/شيرقرابخخأيفقمنملاباتك

صا145.م1986ءها1٠08ءبتكلاملاع:توريب.١ط.قوراف

فشكم

7٠١-4//اه نبنسحلا.يبحلابيبحنبا ,رمع ."١

هيشاوحعضووهققح؛يبلحلابيبحنبرمعنبنسحلل/هينبوروصنملامايأيفهيبنلاةركذت
دمحم ديعسهلمدقوهعجار؛نيمأدمحمبيبح «ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.روشاعحاتفلادبع

جا.ما1ؤ05ه5«ثازنلاقيقحتزكرم
فشكم

هل11707,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا"7
ةناعإبعبطءا١ط-.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/خيراتلايفرمعلاءانبأبرمغلاءابنإ

:[دنلا]نكدلادابارديح.ناخنديعملادبعدمحمةبقارمتحتةيدنهلاةموكحللفراعملاةرازو

ةرئاد).جمو.م1915-1١961ها1935-١41,ةينامثعلافراعملاةرئادسلجب

94/١١/9(؛ةينامثعلافراعملا 9/4١١

9594



هل117707,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا..7

-.يشيبحنسحقيقحت؛ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأفينصت/رمعلاءابنأبرمغلاءابنإ

جا.م1959ه186١«يمالسإلاثازتلاءايحإةنحل«ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلحملا:ةرهاقلا

فشكم

شهل17707"يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.5

راد:توريب.؟5ط.ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأل/خيراتلايفرمعلاءابنأبرمغلاءابنإ

جمديفجا-.م985١ءه١غ01/«ةيملعلابتكلا

هل071/7١,يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.,0
ةعبطم:ةرهاقلا-.ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأل/ةنماثلاةئاملانايعأيفةنماكلارردلا

جمع.م979١ءه149١ةينامحرلا

فشكمريغ
هل1707",يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7
رردلاليذ رجحنبىلعنبدمحأل/ةنماكلا :ةرهاقلا.شيوردناندعقيقحت؛ينالقسعلا

.م1997هها4١«ةيبرعلاتاطوطحملادهعم«مولعلاوةفاقثلاوةيبزللةيبرعلاةمظنملا

ص41

فشكم

هل77707.يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.7
نبزيزعلادبعقيقحت.؟ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأفيلأت/باقلألايفبابلألاةهزن

جا.م1988ه14.09١ءدشرلاةبتكم:ضايرلا.١ط-:يريدسلادمحم

هل21707",يلعنبدمحأ,ينالقسعلارجحنبا.

دمحمقيقحتوميدقت؛ينالقسعلارجحنبىلعنبدمحأفيلأت/باقلألايفبابلألاةهزن

صال.م1190ه١4٠١«ليجلاراد:توريب.١ط.بزعدمخممهنيز

-8ةا/.-



ه198110,ميهاربإنبقاحسإنبميهاربإ,يبرحلا6
ميهاربإنبقاحسإنبميهاربإفيلأت/ةريزجلاملاعموجحلاقرطنكامأو"كسانملا"

-.ضصملا1؟.م١198ءها40١«ةماميلاراد:ضايرلا.؟ط.رساجلادمحقيقحت؛يبرحلا

(4؛برعلاةريزجنعةيخيراتوةيفارغجثاحبأوصوصن)
/ثحبلاةنيع فشكم

ه185-201,يسلدنألادمحأنبيلع.مزحنبا
مالسلادبعقيلعتوقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/برعلاباسنأةرهمج

39480)جمايفجا.م١91١ءه١19١«فراعملاراد:ةرهاقلا.6"ط.نوراهدمحم

(؟؛برعلارئاخذةلسلسإ.(ةمدقملاص8١ءص

/ثحبلاةنيع فشكم

هغ785-01,يسلدنألادمحأنبيلع.مزحنبا."
مالسلادبعقيلعتوقيقحت؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/برعلاباسنأةرهمج

صال.م1911ءه198١؛فراعملاراد:ةرهاقلا.؛ط.نوراه

فشكم

ه784-401,يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا7
اهمالغأطبضوةحخخسنلاعجار؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/برعلاباسنأةرهمج

-.م981١ه١5٠04«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط-.رشانلافارشإبءاملعلانمةنجل

1ص1

/ثحبلاةنيع فشكم
ه785-401.يسلدنألادمحأنبيلع,مزحنبا."37
نيدلاحالصاهلمدقواهرشن؛يسلدنألامزحنبدمحأنبيلعفيلأت/اهلهأوسلدنألالئاضف

لهأبيعيمزحنباىلإبيبرلانباةلاسرهعم.دجنملا باتكلاراد:توريب.١ط.سلدنألا

(50؛صوصنولئاسر)-.صال9.ما1318ه١«ديدجلا

فشكم

419/9



نيناسحديمحلادبع,.نسح.

/ه7557ةنسىفوتملايريمنلاةبشنبيرمعلةرونملاةنيدملارابخأ:ةرونملاةئيدملاخيراتفاشك

:ضايرلا-.يئارماسلامساقميدقت؛؟نسحدمحميمظندمحم«نسحنيناسحديمحلادبعدادعإ

دهفكلملاةبتكم دهفكلملاةبتكم).2ص١١7م1494ه8؛ةينطولا «ةينطولا

(؟8م.6ةثلاثلاةلسلسلا

لصفنمفاشك

ها١7١٠1ناسينبنسحلاديعسوبأ,.يرصبلانسحلا.0

-.بزعدمحممهنيزدمحمقيقحت؛يرصبلاراسينبنسحلاديعسيبأل/ةكملئاضف

ةريزخلاثارتنم).ص0١١.م1998«ه5١141١«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةيردنكسإلا

(ةيبرعلا
فشكر

ه"010177,رضاننبيلعنيدلاردص.ينيسحلا.,7

/ةيقوجلسلاةلودلارابحخأباتك رصاننبيلعنيدلاردصهفلؤمل هحيحصتبيتعا؛نئيسحلا

راد:توريب.١ط.ةديدجلاقافآلاراديفيبرعلاثازنلاءايحإةنحلةعجارم؛لابقإدمحم

ص118-.م1984ها١4+«ةديدجلاقافآلا

فشكم

نبيلعنيدلاردص.ينيسحلا."91/ ه01705177,رصان

/ةيقوجلسلاكولملاوءارمألارابحخأ:خيراوتلاةدبز ؛ئيسحلارصاننبيلعنيدلاردصل

+.ه5ءأرقإراد:توريب.دمحمقيقحت صال54م986١هه١

فشكم

ه91025١٠,ميهاربإنبيلعنيدلارون,يبلحلا

-.يبلحلاميهاربإنبيلعنيدلارونل/نومأملاونيمألاةريسيفنويعلاناسنإ[وأ]ةيبلحلاةريسلا

جا"م1554ها«يبلحلايبابلاىفطصم:ةرهاقلا

-و1/9-



ها١٠غ9105,ميهاربإنبيلعنيدلارون.يبلحلا.,9

؛يرجملانماثلانرقلالهأنميسلدنأفلؤمل/ةيشكارملارابخألاركذيفةيشوملاللحلاباتك

صا١41.م937١ه02١«ةيبرغملاايلعلامولعلادهعم:طابرلا.سولع.س.يهققح

ه917055١٠١,ميهاربإنبيلعنيدلارون,يباحلا٠١"

لهأنميسلدنأفلؤمل/ةيشكارملارابخألاركذفةيشوملاللحلاباتك ؛يرجحملانماثلانرقلا

,ها7919١«ةئيدحلاداشرلاراد:ءاضيبلارادلا.١ط.ةمامزرداقلادبعءراكزليهسهققح

صا0الامم48

فشكم

ه1ق.تءامننبدمحمهللاةبهءاقبلاوبأ,.يلح١.
؛يلحلاامننبدمحمهللاةبهءاقبلايبأفيلأت/ةيدسألاكولملارابخأيفةيديزملابقانملاباتك

ةبتكم:[ندرألا]نامع.١ط..تاسيرخرداقلادبعدمحم؛ةكداردىسومحلاصقيقحت

صال71.م984١؛ها١44٠«ةئيدحلاةلاسرلا

فشكم

ه1ق.تءامننبدمحمهللاةبهءاقبلاوبأ,يلح"٠"
فةيديزملابقانملا /ةيدسألاكولملارابخأ قيقحت؟يلحامننبدمحمهللاةبهءاقبلايبأفيلأت

«خيراتلاوثارتللدياززكرم:نيعلا.تاسيرخرداقلادبعدمحم«ةكداردىسومحلاص

(ص)٠١١/جام6٠16.2ه١0

فشكم

نبةزمح,يناهفصألاةزمح.٠؟ ه7-١110.نسحلا

نيسخيرات بوقعيفسويميدقت؛يناهفصألانسحلانبةزمحفيلأت/ءايبنألاوضرألاكولم

صام.م1951ءه١٠74١«قايحلاةبتكمرادتاروشنم:توريب-.ينوكسم

فشكمريغ

و7



نبدمحأ,يومحلا.٠غ ه118١٠ت.يكمنبدمحم
دمحمنسحمقيقحت؛يومحلايكمنبدمحمنبدمحأفيلأت/نامثعينسبنيطالسلئاضف

/تانادوبقلاومالسإلاخياشمورودصلاءارزولاوةينامثعلاكولملاخيرات:هعم.ميلسنسح

ص198.م1997ءها4١4؛يعماجلاباتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.ةظابأديسلالمع

نبحوتفنبدمحم.يديمحلا.0 ه557٠١.هللادبع
رادلا:ةرهاقلا.يديمحلاهللادبعنبحوتفنبدمحم/سلدنألاءاملعخيراتيفسبتقملاةوذج

(؟؛ةيسلدنألاةبتكملا).ص414.م977١ه١«ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملا

فشكمريغ
نبدمحم,يديمحلا."20" ه227٠١.هللادبعنبحوتف
ميهاربإقيقحت؛يديمحلاهللادبعنبحوتفنبدمحم/سلدنألاءاملعخيراتفسبتقملاةوذج

.م198-1984*همها4.08م-114915«يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.؟ط.يرايبألا

(ه؛ةيسلدنألاةبتكملا).(ص8١4)ج5

فشكم

هلا1-+١٠هللارصننبميهاربإنبدمحأ,يلبنحلا.”7
يفبولقلاءافش مظانقيقحت؛يلبنحلاهللارصننبميهاربإنبدمحأفيلأت/بويأنببقانم

(56؛ثارتلابتك).ص(15314.م974١ءه794١«نونفوةفاقثلاةرازو:دادغب.ديشر

يلعنبدمحم,لقوحنبا.4 ها"دعبت.يلصوملا

لقوحنبيلعنبدمحمفيلأت/راهنألاورئازجلاوراحبلاولابجلاوندملانمضرألاةروص
ءنزوهزلوهفلودأةعبطم:[اسمنلا]انيف.كيزمنوفسناهحيحصتوةيانع؛يدادغبلا

صاو١٠م1957ه6

فشكمريغ
ه777515,يبطرقلافلخنبنايح,نايحنبا.5
نايحنبفلخنبنايحخروملافيلأت/(ه17517-787)سلدنألادلبرابحأيفسبتقملا
ص/017بم1177ءه787١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يكمىلعدومحمقيقحت؛يطرقلا

فشكم

81/4



ه177479,يبطرقلافلخنبنايح.نايحنبا٠"

نبمكحلانبنمحرلادبعنبدمحمنبهللادبعريمألادهع:سلدنألاخيراتيفسبتقملاباتك

قيقحت؛يطرقلانايحنبفلخنبنايحخرؤملافيلأت/(ةيرجه7٠٠١-؟75)ماشه
ص196.م194.8ءها141١١«ةديدجلاقافآلاراد:برغملا.١ط.يبرعلاليعامسإقيلعتو

فشكم

ت٠٠١اه ديبع,ةيذادرخنبا ت.يدادغبلادمحأنبهللاديبع "١

ةعبطم:[ادنلوه]نديل.يدادغبلاةبذادرحنبدمحأنبهللاديبعفيلأت/كلامملاوكلاسملا

صا89-.م1886«ليرب
فشكر

ه١٠٠ت,يدادغبلادمحأنبهللاديبع,ةيذادرخنبا"1

ةعبطم:[ادنلوه]نديل-.يدادغبلاةبذادرحنبدمحأنبهللاديبعل/كلامملاوكلاسملاباتك

صا00606.م1951«؛ليرب

فشكم

هل١١تركبيبأنبنسحلانبيلع,يجرزخلا.""17
ركبيبأنبنسحلانبيلعفيلأت/ةيلوسرلاةلودلاخيراتيفةيؤلؤللادوقعلا قيقحت؛يجرزخلا

يلعنبدمحم :ءاعنص.١ط.لسعينويسبدمحمهحيقنتوهحيحصتبيع؛يلاوحلاعوكألا

(ةيخيراتلاةينميلاةبتكملا)-.ج”.[م19817١]هه١4٠0«نيميلاثوحبلاوتاساردلازكرم

فشكمريغ
,رصاننيدلانيعموبأ.ميكحلاورسخنبا."5 ه٠40ت
ىبحيةمجرت؛ميكحلاورسحننبرصاننيدلانيعملايبأل/ةينايداقلاورسخرصانةلحر:ةمانرفس

صا4817.م١191ه٠89١ديدجلاباتكلاراد:توريب.باشخلا

فشكمريغ
ه١140ت.رصاننيدلانيعموبأ.ميكحلاورسخنبا.0
ةمجرت؛ميكحلاورسحخنبرصاننيدلانيعملايبأل/ةينايداقلاورسخرصانةلحر:ةمانرفس

ص5٠٠.م1943ه407١ءدوعسكلملاةعماج:ضايرلا.يلدبلادلاخدمحأميدقتو

فشكمريغ

-601ا/مه-



ت.يناوريقلادسأنبثراحلانبدمحم,ينشخلا.7 ه7
يبأنبدمحمةيانع؛نيشخلايناوريقلادسأنبثراحلانبدمحمفيلأت/ةيقيرفأءاملعتاقبط

صا6٠06م1918ءها175١«ةيقرشلاةعبطملا:عاسنرف]سيراب-.يرئازحلابنش

فشكر

ه7ت.يناوريقلادسأنبثراحلانبدمحم,ينشخلا."7
ةيرصملارادلا:ةرهاقلا-.ئئشخلايناوريقلادسأنبثراحلانبدمحمفيلأت/ةبطرقةاضق

١(؛ةيسلدنألاةبتكملا).ص7١1.م955١ءه1786١؛ةمجرلاوفيلأتلل

ه777ت,يناوريقلادسأنبثراحلانبدمحم,ينشخلا."
:ةرهاقلا-.يرايبألاميهاربإقيقحت؛ئئشنملايناوريقلادسأنبثراحلانبدمحم/ةبطرقةاضق

ةبتكملا).ص751.م989١ءه١5٠١«ينانبللاباتكلاراد:توريبءيرصملاباتكلاراد

("؛ةيسلدنألا

فشكم/ثحبلاةنيع

ه7ت,يناوريقلادسأنبثراحلانبدمحم,ينشخلا."
نبع؛يشخلايناوريقلادسأنبثراحنبدمحمل/ةيقيرفأءاملعوةبطرقةاضق هرشنب

«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.؟ط.ينيسحلاراطعلاتزعديسلاهلصأعجاروهححصو

١(«سلدنألاثارتنم).ص060.م1994ه6

فشكم

ت.بيطخلانبريزولا,بيطخلانبا.٠" فال“

يفبرغملاوةطانرغّيكلممنيبةيسايسلاتاقالعلالوح:ناكسلالاقتنادعبناكدلاةسانك

-.دومحمنسح؛«ةنابشلامكدمحمقيقحت؛بيطخلانبريزولافيلأت/يرجمحلانماثلانرقلا

-م955١ه11785«يبرعلاباتكلارادءفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسؤملا«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا

صا

فشكم

9 17/-



ه271977,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا١".

ذنممالسلاةنيدم[وأ]دادغبخيرات يلعنبدمحأفيلأت/ةيرجه774ةنسىتحاهسيسأت

جا14.م955١ها789«يبرعلاباتكلاراد:توريب.يدادغبلابيطخلا

فشكم

ه1977,يلعنبدمحأ,يدادغبلابيطخلا."7

ذنممالسلاةنيدم[وأ]دادغبخيرات يلعنبدمحأفيلأت/ةيرجه714ةنسىتحاهسيسأت

بتكلاراد:توريب.١ط.اطعرداقلادبعىفطصمقيقحتوةسارد؛يدادغبلابيطنخلا

جا.م1995ه١/!141١0«ةيملعلا

/ثحبلاةنيع فشكم
نبنمحرلادبع,نودلخنبا."7 هل17708-2دمحم

مجعلاوبرعلامايأيفربخلاوأدتبملاناويدوربعلاباتك[ىمسملا]نودلخنباةمالعلاخيرات
نموربربلاو /ربكألاناطلسلايوذنممهرصاع .”ط.نودلخنبدمحمنبنمحرلادبعل

جال.م1904-19571ها5948-4811/«ةسردملاةبتكم:توريب

نبنمحرلادبع,نودلخنبا.""ع هل.17718دمحم

نبنمحرلادبعل/ريخلاوأدتبملاناويدوربعلاباتكنملوألاءزجلايهو:نودلحنباةمدقم

ةمقرموةحقنموةححصم١ط-.هودنملاديعسلاهللادبعيبأةسرهفوحيحصت؛نودلخنبدمحم

:ةكم؛ةفاقثلاوبتكلاةسسؤم:توريب-.ةميقروصوطئارخاهعمقفرموةسرهفموةمجزتمو

جا.م194١ءه١14١8«ةيراجتلاةبتكملا

فشكم

هل177-١08دمحمنبنمحرلادبع,نودلخنبا._0

مجعلاوبرعلامايأيفربخلاوأدتبملاناويدوربعلاباتك[ىمسملا]نودلخنباةمالعلاخيرات

ةعبط.نودلخنبدمحمنبنمحرلادبعل/ربكألاناطلسلايوذنممهرصاعنموربربلاو
جا4.م499١ءه١141١9«يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.ةحقنموةديزم

فشكمريغ

-ةا//-



ه١1/17١,ركبيبأنبدمحمنبدمحأ,ناكلخنبا"7

دمحمةيانع؛ناكلخنبركبيبأنبدمحمنبدمحأفينصت/نامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو

جاك.م1948ها751/«ةيرصملاةضهنلاةبتكم:ةرهاقلا-.ديمحلادبعنيدلايبحم

فشكم

ه7:11,ركبيبأنبدمحمنبدمحأ,ناكلخنبا."17
قيقحت؛ناكلخنبركبيبأنبدمحمنبدمحأفينصت/نامزلاءانبأءابنأونايعألاتايفو

١15878-ءرداص:توريب.ىسومنيدلازعءيضاقلادادوسراهفلاعنص؛سابعناسحإ

جم.م1904-19101ه1

/ثحبلاةنيع فشكم

ه١١1ت,.طايخنبةفيلخ.يرفصعلاةفيلخ

:فحنلا.يرمعلاءايضمركأقيقحت؛يرفصعلاطايخنبةفيلخل/طايحنبةفيلخخيرات

(صا00)جمفجا.م1971ها41/؛بادآلاةعبطم

فشكم

ه١١1ت,طايخنبةفيلخ,يرفصعلاةفيلخ4

-.؟١ط.يرمعلاءايضمركأقيقحت؛يرفصعلاطايخنبةفيلخل/طايحنبةفيلخخيرات

صال26٠00.م1911ءها1594١؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب

فشكم

ه177دعبت,ىسومنبدمحم,يمزراوخلا”
ىسومنبدمحمهجرختسا/راهنألاورئازجلاوراحبلاولابحلاوندملانم:ضرألاةروصباتك
سناههحيحصتوهخسنبىنتعا؛يذولقلاسوميلطبهفلأيذلاايفارغجباتكنميمزراوخلا

صاالالام957١ءها985«(ةطبارلاةعبطم):دادغب.كبزمنوف

ت77١ه ,دمحمنبهللادبعنيرابجلادبع,ينالوخلا "١
نبرابجلادبعل/نيعباتلايعباتونيعباتلاوةباحصلانماهبلزننموايرادخيرات دمحمنبهللادبع

-.[ما9ا/0ها195١]«يزاغنبةعماج:يزاغنب.يناغفألاديعسهلمدقوهققح؛ينالوخلا

(يزاغنبةعماجتاروشنم).صا(
14ريغ
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ه1807١1.دمحأنبرمعنبيلع,ينطقرادلا"7
:توريب١.رداقلادبعنبهللادبعنبقفومقيقحتوةسارد؛نيطقرادلل/فلتخملاوفلتؤملا

(صا70365)جه.م985١ه4.1١«يمالسإلابرغلاراد

فشكم

هلا/؟ت,نسحلانبسيردإ.يليعامسإلاقلطملايعادلا."7

نبسيردإفيلأت/رابخألانويعباتكنمصاخلامسقلا:برغملابنييمطافلاءافلخلاخيرات

«يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط.يوالعيلادمحمقيقحت؛يليعامسإلاقلطملايعادلانسحلا

صم19.م1946ها

فشكم

هلا/"َت,نسحلانبسيردإ.يليعامسإلاقلطملايعادلا”,

/سماخلاعبسلا:راهطألاةمئألالئاضفيفراثآلانونفورابخألانويع نبسيردإفيلأت نسحلا

«سلدنألاراد:توريب.بلاغىفطصمهتمدقمبتكوهققح؛يليعامسإلاقلطملايعادلا

١١(؛يمطافلاثارتلاةلسلس).ص784-.[ما915١ءها95]

فشكم

هلا/"ت.نسحلانبسيردإ.يليعامسإلاقلطملايعادلا0

قلطملايعادلانسحلانبسيردإفيلأت/راهطألاةمئألالئاضففراثآلانونفورابخألانويع

م944١ها4٠4«سلدنألاراد:توريب.؟ط.بلاغىفطصمميدقتوقيقحت؛يليعامإلا

(يمطافلاثارتلاةلسلس)-.جا

ه117؟-00+.ىيحينبديعسنبدمحم,يثيبدلا.1777
نبدمحم/يثيبدلانبدمحمنبديعسنبدمحمهللادبعيبأظفاحلاخيرأتنمهيلإجاتحملارصتحملا

هعجار؛داوحلادبعىفطصمقيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمءاقتنا؛يثيبدلاىيحينبديعس

هلمدقو جالبم1917/-1961ها11917-1١17/١«يقارعلايملعلاعمجملا:دادغب.فورعميجان

فشكم

1/4



ه717056,نسحلانبرمع,يبلكلاةيحدنبا"7

فساربتلا سابعقيقحت؛يلكلاةيحدنبنسحلانبرمعفيلأت/سابعلانيبءافلخخيرات

ص109-.م1545«فراعملاةعبطم:دادغب-.يوازغلا

هل.470١.دمحمنبميهاربإ,قامقدنبا
:ةرهاقلا.سرللوفةيانع؛قامقدنبدمحمنبميهاربإل/راصمألادمعةطساولراصتنإلاباتك

قا.م1897ءها١٠71١«قالوبةعبطم

فشكمريغ
نبميهاربإ,قامقدنبا"9 هل.470١.دمحم
بتكملا:توريب.قامقدنبدمحمنبميهاربإل/راصمألادقعةطساولراصتنإلاباتك

©24ج-.[م9177١-]ءعيزوتلاوةعابطلليراجتلا

فشكمريغ
ه17972-2.يرملارمعنبدمحأ,يئالدلانبا.

نادلبلابئارغيفناتسبلاوراثآلاعيونتو«رابخألاعيصرتباتكنمسلدنألانعصوصن
زيزعلادبعقيقحت؛يرملايئالدلانبرمعنبدمحأفيلأت/كلامملاعيمجىلإكلاسملاو

-.ص051.م1956,ها7488,ةيمالسإلاتاساردلادهعم:[اينابسأ]ديردم.يناوهألا

(ديردميفةيمالسإلاتاساردلادهعمتاروشنم)

فشكم

ه0/7157,معنملادبعنبميهاربإ,مدلايبأنبا.١
؛يومحلامدلايبأنبمعنملادبعنبميهاربإ/يرفظملاخيراتلامسابفورعملايمالسإلاخيراتلا

رشدللةفاقثلاراد:ةرهاقلا.نايزمئاغنايزدماحهيشاوحعضووهلمدقوهقيقحتبماق

ج.م940١ه١1٠.8«عيزوتلاو

نبدمحمنبنيسح.يركبرايدلا"6" هنت.نسحلا

حيحصت؛يركبرايدلانسحلانبدمحمنبنيسحفيلأت/سيفنسفنألاوحأيفسيمخلاخيرات

جا.م1855ه587١«ةيبهولاةعبطملا:ةرهاقلا؛رداصراد:توريب.دمحمنبىفطصم

-88.-



ه477-155يلعنبنمحرلادبع.عبيدلانبا"57
ةيغب دمحمهللادبعقيقحت؛عبيدلانبيلعنبنمحرلادبعفيلأت/ديبزةنيدمخيراتفديفتسملا
صال.[م19178ءها799]«ةيناميلاتاساردلازكرم:ءاعنص.بحلا

ه177055.يلعنبنمحرلادبع,عبيدلانبا"5
ةسارد؛عبيدلانبيلعنبنمحرلادبعل/ديبزةنيدمرابحأيفديفتسملاةيغبىلعديزملالضفلا

مسق«بادألاونونفوةفاقثللطولاسلجملا:تيوكلا.١ط.ةيحاصىسيعدمحمقيقحتو

(؛ةيئارتلاةلسلسلا).صالالال.م987١ءها١4١07«يبرعلاثازلا

فشكم

ه1770155,يلعنبنمحرلادبع,عبيدلانبا.0
؛عبيدلانبيلعنبنمحرلادبعفيلأت/ديبزةنيدمرابخأيفديفتسملاةيغبىلعديزملالضفلا

«ةدوعلاراد:توريب«نميلاثوحبلاوتاساردلازكرم:ءاعنصدحلشفسرويقيقحت

ةيزيلحنإلاةغللاب58-١«يبرعص457.م1985ه4

فشكم

ها١١١وحنت.مساقلايبأنبدمحأنانيديبأنبا"71
3ط2مامشدمحمقيقحت؛رانيديبأنبمساقلايبأنبدمحأل/سنوتوايقيرفأرابخأيفسنؤملا

(7؛يمالسإلاانثارتنم).صا7557-.م971١ءه141١/«ةقيتعلاةبتكملا:سنوت

فشكم

ها8؟ت,دوادنبدمحأةفينحوبأ,يرونيدلا"2
ةعجارم؛رماعمعنملادبعقيقحت؛يرونيدلادوادنبدمحأةفينحيبأفيلأت/لاوطلارابحألا

.ص1497-.م0٠1957,ه١٠8١؛يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا-.لايشلانيدلالامجْ

(انئارت)
هك
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ها71748",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا

ضايرهيلعقلعوهققح؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/مالعألاتايفوبمالعإلا

.م١44١ها5١7ءرصاعملاركفلاراد:توريب.١ط.راكزرابجلادبع«دارمديمحلادبع

(يبدبثارتلاوةفاقثللدحاملاةعمجزكرمتاعوبطم).ص5

فشكم

ها717",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.9

«طوؤنرألارداقلادبعقيقحت؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/راثآلاتاذراصمألا

صا.م986١ءهها4.١8«ريثكنباراد:قشمد.طوؤنرألادومحم

فشكم

ها717",نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا.0

.دعسىلعمساققيقحت؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/راثآلاتاذراصمألا

صالا37م1985ه1405١,ةيمالسإلارئاشبلاراد:توريب

فشكم

نبدمحأنبدمحم,يبهذلا١. ها/71758".نامثع
نامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/مالعألاوريهاشملاتاقبطومالسإلاخيرات[وأ]ريبكلاخيراتلا

ج-.م917١بها5917«بانكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.ةريعشيداهلادبعدمحمقيقحت؛يهذلا

ها717".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا"07

نامثعنبدمحأنبدمحمل/مالعألاوريهاشملاتاقبطومالسإلاخيرات[وأ]ريبكلاخيراتلا
ءها159171«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.؟ط.فورعمداوعراشبقيقحت؛يهذلا

جامما1ملا/

فشكم

ها/717/4".نامثعنبدمحأنبدمحم,يهذلا"0"

/مالعألاوريهاشملاتايفوومالسإلاخيرات نبدمحأنبدمحمل ميدقتوقيقحت؛يههذلانامثع

جا.م988١ه١5.١8«يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.١ط.نادمحدومحمدمحم

فشكم
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ها7"717-28,نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا5
رمعقيقحت؛يهذلانامثعنبدمحأنبدمحم/مالعألاوريهاشملاتايفوومالسإلاخيرات

صا/4٠.م1584ه509١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط.يرمدتمالسلادبع

فشكم/ثحبلاةنيع

ها71754".نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.0
قيقحتىلعفرشأ؛يبهذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ءالبنلامالعأريسبيذهت باتكلا

دمحأهبذه؛طوؤنرألابيعش جا"م١59١ه١4١١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب-8ط.يصمحلا

فشكم

ها717,نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا._.7
دمحم«توتلشدومحمميهفقيقحت؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحم/مالسإلالودباتك

جمافجا.ما19014ه4«باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا:ةرهاقلا.ميهاربإىفطصم

ها717760,نامثعنبدمحأنبدمحم.يبهذلا."0
ميدقت,دجنملانيدلاحالصقيقحت؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحمفيلأت/ءالبنلامالعأريس

ها5/85-١/8,ةيبرعلاتاطوطخملادهعم«ةيبرعلالودلاةعماج:ةرهاقلا.نيسحهط

جا"-م6955١

فشكم

ها517",نامثعنبدمحأنبدمحم,يبهذلا.,
هصوصنققح[فلتخمءزجلكل]؛يههذلانامثعنبدمحأنبدمحمفينصت/ءالبنلامالعأريس

؛ةلاسرلاةسسؤم:توريب.6ط.دسألانيسحوطوؤنرألابيعشهيلعقلعوهثيداحأجرخو

جاوم1997ه1

/ثحبلاةنيع فشكم
عفارنبا.."5 هالا/27٠١5,عفارنبدمحم.يمالسلا

سابعقيقحت؛يمالسلاعفارنبدمحمفيلأت/راتخملابختنمم[ىمسملا]دادغبءاملعخيرات

صا785-.م1918ءها104«يلاهألاةعبطم:دادغب.يوازغلا

وم



نبدمحم.يمالسلاعفارنبا٠ هالا/5١6,عفار

/تايفولا هيلعفرشأ؛سابعيدهمحلاصهيلعقلعوهققح؛يمالسلاعفارنبدمحمفيلأت

جا.م1947ه١14٠05«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.فورعمداوعراشبهعجارو

فشكم

ه001717,ينيوزقلادمحمنبميركلادبع.يعفارلا١"

زيزعهنتمققحوهصنطبض؛يعفارلائيوزقلادمحمنبميركلادبعل/نيوزقرابحخأيفنيودتلا

ج4-م1941ه404١؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.يدراطعلاهللا

نبكزرب,يزمرهمارلا ه١دعبترايرهش

ةعبطم:ةرهاقلا.يزمرهمارلارايرهشنبكزربل/هرئازجوهرحبوهرب«دنهلابئاجعباتك

صا1414-م908١ءها71؟١,ةداعسلا

ه445ت.دمحمنبيلعلوهلايبأنبا.يعبرلا.؟؟”7
-.دجنملانيدلاحالصقيقحت؛يعبرلادمحمنبيلعلومايبأنبال/قشمدوماشلالئاضف

صا٠دام1980هها١٠77«يبرعلايملعلاعمجملا:قشمد

فشكمريغ
نبدمحأ,.هتسرنبا.5 ه'١٠وجنت,يناهفصألارمع
باتكنمعباسلادلجما نديل-.يناهفصألاهتسرنبرمعنبدمحأفينصت/ةسيفنلاقالعألا

صا7ا/7.م951١«ليربعبطم:[ادنلوه]

هئ70وحنت.مساقلانبميهاربإ,يناوريقلاقيقرلا.0

/يرجهملايناثلانرقلارخاوأىلإلوألانرقلاطساوأنمأدبتهنمةعطق:برغملاوةيقيرفأخيرات

]؛يطقسلاقيفر:سنوت.يبعكلايجنملاقيقحت؛يناوريقلاقيقرلامساقلانبميهاربإفيلأت

ص[15]75001.م1908ه4
فشكم

-444-



ه270وحنت.مساقلانبميهاربإ,يناوريقلاقيقرلا"5

برغلاراد:توريب-.يناوريقلاقيقرلامساقلانبميهاربإفيلأت/برغملاوةيقيرفأخيرات
صا084م1994.ه١141١«يمالسإلا

ىا/71577١دمحمنبدمحأنبميهاربإ.يقرلا.""17

.١ط.يكلاملايولعدمحمقيلعتوقيقحت؛يقرلادمحمنبدمحأنبميهاربإل/نساحنلانساحأ
(ص+ا4)جمايفج4.م910١.ءه٠59١«ةيفلسلاةبتكملا:ةكم

فشكمريغ
ه11/9ت,يناتكلاهللادبعنبدمحم,يعبرلاربزنبا"4
هللادبعقيقحتوةسارد؛يعبرلايناتكلاربزنبهللادبعنبدمحم/مهتايفووءاملعلادلومخيرات

(ص/114)جال.م1950ه١4٠١,ةمصاعلاراد:ضايرلا.دمحلاناميلسنبدمحأنب

ه1179ت.يناتكلاهللادبعنبدمحم,يعبرلاربزنبا9
قيقحت؟يعبرلايناتكلاربزنبهللادبعنبدمحمفينصت/مهتايفووءاملعلادلومخيراتباتك

نبهللاةبهلتادايزهيلي.ه4ةنسىفوتملايناتكلازيزعلادبعتبث.يرصملادمحم
زكرم؛يمالسإلاثازنلاءايحإةيعمج:تيوكلا.ه1ةنسىنفوتملاينافكألا

(/؛ثارقلاقيقحت).ص491.م٠45١.ءهه١٠1١«تاطوطحمل

فشكم

هاا/4ت,يناتكلاهللادبعنبدمحم.يعبرلاربزنبا٠"".
ءاملعلادلومخيراتليذ قيقحت؛يعبرلايناتكلاربزهللادبعنبدمحمفينصت/مهتايفوو
.م194١ه505١«ةمصاعلاراد:ضايرلا.١ط.دمحلاناميلسنبدمحأنبهللادبع
ص

فشكم

ت1١ه ,يقشمدلاورمعنبنمحرلادبع,ةعرزوبأ "١

ركشقيقحتوةسارد؛يقشمدلاةعرزيبأورمعنبنمحرلادبعل/يقشمدلاةعرزيبأخيرات
ج.ه19١-«ةيبرعلاةغللاعمجج:قشمد-.يناجرقلاهللاةمعننبهّللا

فشكم

-986-



ه01؟دعبتقلؤلنبميهاربإنبدمحم.يشكرزلا.""7"

قيقحتب؛يشكرزلاولؤلنبميهاربإنبدمحمفيلأت/ةيصفحلاوةيدحوملانيتلودلاخيرات

صا.م1155ءها7/5١(ةقيتعلاةبتكملا:سنوت.؟ط.روضامدمحمقيلعتو

١(؛يمالسإلاانثارتنم)

فشكم

ينويسبديعسلادمحمرجاهوبأ,لولغز.577

راد:توريب-.لولغزديعسلادمحمرجاهيبأاهعضو/يدادغبلابيطخللدادغبخيراتسراهف

ص“ا59.م1985ه14.1١؛ةيملعلابتكلا

لصفنمفاشك

نبدومحم,يرشخمزلا ه571-018,رمع

«ةيوضترملاةبتكملا:فرشألافجنلا.يرشخمزلارمعنبدومحم/هايملاوةنكمألاولابجلا

صا4١م1117ها

ه5/78ت,يلعنبدمحأركبوبأ,يردبعلادايزنبا.

؛يردبعلادايزنبيلعنبدمحأركبيبأفيلأت/جووفئاطلالئاضفضعْبنجهملاةحهب

ص١١٠3م1184؛ءه١1١4«يبدألافئاطلايدان:فئاطلا.١ط.ديزلادمحمميهاربإقيقحت

فشكر

ب.'أنبيلع.يعاسلانبا.7 ه0975175,نامثعنب

هسراهفدعأوهلمدق؛يعاسلانبنامثعنببحنأنبيلعل/نييسابعلاءافلخلاخيرات

ص١٠1.م1197هها5١4١«بادآلاةبتكم:ةرهاقلا.لمحلافسويميحرلادبع

فشكم

نبطبس.""1 نبفسوي.يروجلا ه10504١-2,يلغزق

قيقحت؛يزوللانبيلغزقنبفسويطبسل/0179-48١«نايعألاخيراتيفنامزلاةآرم

«يمالسإلاثارنلاءايحإزكرم«ىرقلامأةعماج:ةكم.يدماغلاجيرعنبملاسنبرفسم

(91؛يمالسإلاثازتلاءايحإثوحبةلسلس).(ص/١875)ج؟.م980١ها

فشكمريغ

-9485-



ه١747١3.نمحرلادبعنبدمحم.يواخسلا.

نيدلاماسححيحصت؛يواخسلانمحرلادبعنبدمحم/خيراتلامذنملخيبوتلابنالعإلا
صا1ا/4-.م1918ءها149١«يسدقلاةبتكم:قشمد.يسدقلا

فشكم

ه7١117١,نمحرلادبعنبدمحم.يواخسلا49

دمحأحلاصقيقحتوةمجرت؛يواخسلانمرلادبعنبدمحمل/خيراتلامذنملخيبوتلابنالعإلا

م1957هها785ءىنثملاةبتكم:دادغب؛رشنلاوةعابطللنيلكنارفةسسؤم:كرويوين.يلعلا

ص7٠”

فشكم

17١-35١7ه ,نمحرلادبعنبدمحم.يواخسلا .٠
ةبتكم:ةرهاقلا.يواحسلانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/كولسلاليذفكوبسملاربتلاباتك

ص41م1988ها14.١«ةيرهزألاتايلكلا

ه7١017١,:نمحرلادبعنبدمحم.يواخسلا.
نمحرلادبعنبدمحمفيلأت/ييهذلانامثعنبدمحأنبدمحممالسإلالودىلعماتلاليذلا

هلمدقوهأرق؛ةورمليعامسإنسحهيلعقلعوهققح؛يواخسلا .١ط طوؤئنرألادومحم

ج-.م1991ءه417١«ةبورعلاةبتكم:تيوكلا

فشكمريغ
ه047١,نمحرلادبعنبدمحم,يواخسلا.
/مالساإلالودىلعليذلايفمالكلازيجو داوعراشبقيقحت؛يواحخسلانمحرلادبعنبدمحمل

ءه415١«ةلاسرلاةسسؤم:توريب.١ط.يميطنخلادمحأ«يناتسرحلاسرافماصع«فورعم

جك.م6

/ثحبلاةنيع فشكم

-وم1/-



ها17١٠٠١0,يركبلادمحمرورسيبأنبا
قازرلادبعقيلعتوقيقحت؛يركبلارورسيبأنبدمحمل/ةسورحملارصمرابخأفةسونأملاةضورلا

ص1١٠.م991١ءها١4١4«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط.ىسيعقازرلادبع

فشكمريغ
ه07٠١,ىسومنبيلع.يبرغملاديعسنبا.5

ةبتكملا:توريب.يبرعلاليعامسإقيقحت؛يبرغملاديعسنبىسومنبيلعل/ايفارغحلاباتك

صا5514.م١190هه٠9١.ءرشنلاوةعابطلليراجتلا

نبيلع.يبرغملاديعسنبا.0 ه7-١٠140,ىسوم

نيسحقيقحت؛يبرغملاديعسنبىسومنبيلعل/ةرهاقلاةرضحيلحيفةرهازلاموجنلا
ص+4141/-.م١197ءه٠79١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا:ةرهاقلا.راصن

فشكمريغ
ه7-١٠140,ىسومنبيلع,يبرغملاديعسنبا.7

ترصنقيقحت؛يبرغملاديعسنبىسومنبيلعل/برعلاةيلهاجخيراتفبرطلاةوشن
.م987١ها”4١«ىصقألاةبتكم«ةيندرألاةعماجلا:[ندرألا]نامع.١ط.نمحرلادبع

(ص58١٠٠)جك

/ثحبلاةنيع فشكم
ه7-١٠180,.ىسومنبيلع.يبرغملاديعسنبا."7

.اءط.فيضيقوشقيلعتوقيقحت؛يبرغملاديعسنبىسومنبيلعل/برغملاىلحفبرغملا
ج7-.م1917ها194«فراعملاراد:ةرهاقلا

فشكم

ه57011+,ميهاربإنبدمحمنبدمحأ,يفلسلا,
ميهاربإنبدمحمنبدمحأل/طساولهأنمةعامجنعيزوحلاسيمخليفلسلاظفاحلاتالاؤس

ص117.م1917ءه197١«قيبرعلاةغللاعمجج:قشمد.يشيبارطلاعواطمقيقحت؛يفلسلا

فشكم

-9488-



ه257071+,ميهاربانبدمحمنبدمحأ,يفلسلا.8
ةفاقثلاةرازو:دادغب-.نيسحلاةجيهبقيقحت؛يفلسلاميهاربإنبدمحمنبدمحأل/رفسلامجعم

صال91/-.م978١ها7948«نونفو

فشكم

ه570171+.ميهاربإنبدمحمنبدمحأ,يفلسلا٠.
راد:توريب-.سابعناسحإقيقحتودادعإ؛يفلسلاميهاربإنبدمحمنبدمحأل/رفسلامجعم

صا١اله.م986١ءهها١14٠.62«ةفاقثلا

فشكم

ه1170ت,غبصألانبمارع,يملسلا1١".
نيمأةعبطم:ةرهاقلا.يملسلاغبصألانبمارعل/اهراجشأواهناكسوةماهتلابحءامسأ

ص١١1م1987ءها1ا/؛نمحرلادبع

ه0.7077.دمحمنبميركلادبع.يناعمسلا"97

/باسنألا يملعملاىيحينبنمحرلادبعهيلعقلعوهححص؛يناعمسلادمحمنبميركلادبعل

تحتةيدنهلاةيلاعلاةموكحللةيفاقثلانوؤشلاوفراعملاةرازوةناعإبعبطء١ط..يناميلا

-١785«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح.دمحأنيدلافرشةبقارم

8/١9(؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطم).ج8.م917١-م971١ها917

ه0.71011.دمحمنبميركلادبع.يناعمسلا."57
-.١ط.يدورابلارمعهللادبعقيلعتوميدقت؛يناعمسلادمحمنبميركلادبعل/باسنألا

جده-م948١ه14.9١«ةيملعلابتكلاراد:توريب

ه455١41,دمحأنبهللادبعنبيلع.يدوهمسلا.5

دمحةيانع؛يدوهمسلادمحأنبهللادبعنبايلعفيلأت/ىفطصملارادرابحأبافولاةصالخ

ص559.م19377«ه797١«ةيملعلاةبتكملا:ةرونملاةنيدملا.رساجلا

-9488-



هذ455١1,دمحأنبهللادبعنبيلع.يدوهمسلا.,0
رادرابخأبافولاةصالخ نبيلعفيلأت/ةرونملاةنيدملاخيرات:ملسوهيلعهللاىلصىفطصملا

ءه40١فيقفلا.جرشن:[ةدج].؟ط.يقفلاميهاربإقيلعت؛يدوهمسلادمحأنبهللادبع

صدالا2م

٠فشكمريغ
ه455١31.دمحأنبهللادبعنبيلع.يدوهمسلا."97

هلصفوهققح؛يدوهمسلادمحأنبهللادبعنبيلعفيلأت/ىفطصملارادرابحأبافولاءافو

راد:ةكم.يبرعلاثازتلاءايحإراد:توريب.”ط.ديمحلادبعنيدلايبحتدمحمهيلعقلعو
(صا4701).م١198ءها١4.١ءزابلا

فشكمريغ
ها/.4ت,نويبارسنبا.بارهس."87

نوفسناهةيانع؛بارهسنويبارسنبافيلأت/ةرامعلاةياهنىلإةعبسلاميلاقألابئاجع
ص171.م1976ءه١+141/,نزوهزلوهفلودإةعبطم:[اسمنلا]انيف-.كنزم

فشكم

ه277١2١.فسوينبةزمحمساقلاوبأ.يمهسلا,
ِيمهسلافسوينبةزمحمساقلايبأل/ناجرجلهأءاملعةفرعمباتك[وأ]ناجرجخيرات

فةظوفحملاةديحولاةخسنلانع نمدروفسكأةعماجبنيلدوبةبتكم ميلوفقسألاتاكلمتسم

سلجم:[دنهلا]نكدلادابارديح.؟ط.نامديعملادبعدمحمةبقارمتحت(575مقرردال

ص037048101.م1551ه481١/«ةينامثعلافراعملاةرئاد

فشكم

هلا1١١6-7٠١,هللادبعنبنمحرلادبع,يديوسلا.5
/م1717-١1/17/يرجه١١97ىلإ١١85نم؛ةرصبلاودادغبثداوحخيرات فيلأت

:دادغب.فوؤرمالسلادبعدامعةيلعقلعوهلمدقوهققح؛يديوسلاهللادبعنبنمحرلادبع

(/*؛ثارتلابتكةلسلس).صا717-.م578١ءه754١«نونفوةفاقثلاةرازو

فشكم

-وةه9-



31١ه 459 .نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ."2٠٠

/ءافلخلاخيرات نيدلايحمدمحمقيقحتب؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت

صدام.م19555هاالالا«ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.١ط.ديمحلادبع

فشكم

1١ثه 419 ,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ١

:ةرهاقلا-.ميهاربإلضفلايبأدمحمقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/ءافلخلاخيرات

صملال١.م1975ها795١ءرشنلاوعبطللرصمةضهنراد

فشكم

ه4149١11,نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا."٠2"؟

.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/كلاممامإلاانديسبقانمم.كلامملانييزتباتك

ةعبطملا:ةرهاقلا.يواوزلادوعسمىسيعفيلأت/كلاممامإلاانديسبقانمباتكهيلي
صو5.[م91017١]ها1576؛ةيريخلا

11١ه 2459 .نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا ."2٠"

ةبتكم:دادغب.يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجل/باسنألاريرحتيفبابلألابلباتك

صام5.م1554ءها17815«ىنثملا

01١ه 4:49 .نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا "٠:

:توريب-.يحبيليفهررح؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالحل/نايعألانايعأفنايقعلامظن
صا١60. م1917ها75؟ال؛ةيملعلاةبتكملا

فشكم/ثحبلاةنيع

هث459١1.نمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا._0

دمحأرداقلادبعقيقحت؛يطويسلانمحرلادبعنيدلالالجفيلأت/لئاوألاةفرعمىلإلئاسولا

نبارادةبتكم:تيوكلا.رداقلادبع صاها).م195.0ه١«ةبيتق

فشكم

-94941-



ها545-1.ركاشنبدمحم.يبنكلاركاشنبا5

:ةرهاقلا.ديمحلادبعنيدلايحمدمحمهطبضوهققح؛يتتكلاركاشنبدمحم/تايفولاتاوف

جا.م1961ههاالالا«ةضهنلاةبتكم

فشكم

ها"7415ركاشنبدمحم.ينكلاركاشنبا"غ7

راد:توريب-.سابعناسحإقيقحت؛يبتكلاركاشنبدمحم/اهيلعليذلاوتايفولاتاوف

جوبم1994-1919بها594-١151ءرداص

فشكم

ه0951710,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ.4

نبنمحرلادبعفيلأت/نيتضورلاىلعليذلابفورعملاعباسلاوسداسلانينرقلالاجرمحجارت
هلصاعجاروهرشنبىنع؛يرثوكلانسحلانبدهازدمحمقيقحت؛يقشمدلاةماشوبأليعامسإ

صا7814.م1914ها5854«ليجلاراد:توريب.؟ط-.ئيسحلاراطعلاتزع

فشكم

ه259170.ليعامسإنبنمحرلادبع.يقشمدلاةماشوبأ9

ةماشوبأليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/ةيحالصلاوةيرونلانيتلودلارابخأيفنيتضورلانويع
.م١1991ءه١4١١«يموقلاداشرإلاوةفاقثلاةرازو:قشمد-.يمريبلادمحأقيقحت؛يقشمدلا

(88؟يبرعلاثارتلاءايحإ)-.جا"

ه019170,ليعامسإنبنمحرلادبع.يقشمدلاةماشوبأ٠".
/نيتلودلارابخأيفنيتضورلاباتك نبنمحرلادبعفيلأت ط.يقشمدلاةماشوبأليعامسإ

جماْفجا".م١186ءه18١١«لينلايداوةعبطم:ةرهاقلا.ةديدح

-و4949-



ه099770,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ١".
ةماشوبأليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/ةيحالصلاوةيرونلانيتلودلارابخأيفنيتضورلاباتك

ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا-.ةدايزىفطصمدمحمةعجارم؛دمحأيملحدمحمقيقحت؛يقشمدلا

(انثارت).ج.م1951«ها8١؟«ةماعلاةيرصملاةسسؤملاءيموقلاداشراإلاو

ه244170,ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ."47

ليعامسإنبنمحرلادبعفيلأت/ةيحالصلاوةيرونلانيتلودلارابخأيفنيتضورلاباتكرصتخم
«سلدنألاراد:ةدج.١ط.ىسومليقعنبنسحنبدمحمقيقحت؛يقشمدلاةماشوبأ

ص414.م1997ه4

فشكمريغ
هلا/؟١١.ليلخنيدلاسرغ.يرهاظلانيهاشنبا."ع؟
فشكةدبزباتك /كلاسملاوقرطلانايبوكلامملا نبليلخنيدلاسرغفيلأت نيهاش

-.م1854«ةيروهمجلاةعبطملا:[اسنرف]سيراب-.سيوارسلوبهحيحصتبىنتعادق؛يرهاظلا
صاه/

حاتفلادبع,لبش.
ةيفاقثلابتكلاةسسؤم:توريب-.لبشحاقفلادبعاهدععأ/يناعمسللباسنألاسراهف

صدا.م1955ه5

لصفنمفاشك

نبةيشنبرمع.ةبشنبا._0 ها"117117١.ةديبع
؛توتاشدمحمميهفقيقحت؛ةديبعنبةبشنبرمعل/ةرونملاةنيدملارابخأ:ةرونملاةنيدملاخيرات

رشن:ةدج.7ط.هقيقدتوهتعجارموباتكلاحيحصتىلعنيمأخيشيركبفرشأ

(ص95١١)فج4.م1947ءها1.17,دمحأدومحمبيبح

فشكم(/ثحبلاةنيع

-و88



ه١17451؟,ميهاربإنبيلعنبدمحم.دادشنبا.7

؛دادشنبميهاربإنبيلعنبدمحمفيلأت/ةريزجلاوماشلاءارمأركذفةريطخلاقالعألا

١ثارلاءايحإ).ج١.[م191]«ةفاقثلاةرازو:قشمد.١ط-.ةرابعايركزىيحيهققح

(7,8؛يبرعلا

فشكم

ه494017.دمحأنبباهولادبع.ينارعشلا."ع7
-.ديمحلادبعنيدلايبحمدمحمقيقحت؛ينارعشلادمحأنبباهولادبعفيلأت/ءافلخلاخيرات

صداه2م971١ءهه84١١«ةيراجتلاةبتكملا:ةرهاقلا

فشكمريغ
هل١51دعبت,دمحأنبدمحمهللادبعوبأ,عامشلانبا"4
قيقحت؛عامشلانبدمحأنبدمحمهللادبعيبأل/ةيصفحلاةلودلارخافميفةينارونلاةنيبلاةلدألا

.م1984ءها١15٠014«باتكللةيبرعلارادلا:سنوت.يرومعملادمحمنبرهاطلاميدقتو

ص71

فشكم

ه0157ت.فسوينبدمحم,يماشلاسمشلا.4
هئيداحأجرختوهصوصنققح؛يماشلاسمشلافسوينبدمحمفيلأت/ةرونملاةنيدملالئاضف

ملكلاراد:قشمد؛ثازلارادةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١ط.وتسمنيدلاييحمهلمدقو

ص١١1م1998ءه١٠14١؛«بيطلا

فال”/705,بلاطيبأنبدمحم.ةوبرلاخيش8٠١".
:م.د.ةوبرلاخيشبلاطيبأنبدمحمفيلأت/رحبلاوربلابئاجعيفرهدلاةبخنباتك

صامل.م1979ناد

فشكم

ه”071117-2!,رمعنبدمحم,ةامحبحاص١"".
:ةرهاقلا-.يشبحنسحقيقحت؛رمعنبدمحمةامحبحاصل/قئالخلارسوقئاقحلارامضم

ص158.م1938ءها588«بتكلاملاع

44غ



نبكلملادبع,ةالصلابحاصنبا.""" ه077055.دمحم

نبدمحمنبكلملادبعفيلأت/نيدحوملادهعفسلدنألاوبرغملادالبخيراتةمامإلابنملا

ها108«يمالسإلابرغلاراد:توريب."ط.يزاتلايداهلادبعقيقحت؛ةالصلابحاص

صدم..م17

فشكم

نبكبيأنبليلخ,يدفصلا."8"" ها79715.هللادبع
هللادبعنبكبيأنبليلخل/باونلاوكولملاوءافلخلانمقشمدمكحنميفبابللايوذةفحت

-1١141١5«ةفاقثلاةرازو:قشمد.ناديمحريهز«يسولخديعستنبناسحإهققح؛يدفصلا

جام1945-1991ه4

نبكبيأنبليلخ,يدفصلا.""15 ها79515.هللادبع

/مجعملافورحىلعنيترمءافلخلانماهلخدنملوأ«مالسإلافقشمدةرمإيلونمركذ
يملعلاعمجملا:قشمد.دجنملانيدلاحالصقيقحت؛يدفصلاهللادبعنبكبيأنبليلخل

صا514.م1550ءها١ا/4«يبرعلا

فشكم

ها79514,هللادبعنبكبيأنبليلخ,.يدفصلا."0
ءالط.رثيرتوملهءانتعاب؛يدفصلاهللادبعنبكبيأنبليلخل/تايفولابيفاولاباتك

«ةيداحتإلاةيناملألةعباتلاةيجولونكتلاةيملعلاثاحبألاةرازو:[ايناملأ]ندابسيو.ةحقنمريغ

جالا.ماورزل1١955-هاو.4-١١

فشكم/ثحبلاةنيع

نبدمحأ.يناعنصلا._'7 ه١.٠0وحنت.دمحمنبهللادبع
خيرات -.يرمعلاهللادبعنبنيسحقيقحت؛يناعنصلادمحمنبهللادبعنبدمحأل/ءاعنصةنيدم

صا/74-م1944ه١٠+5«رصاعملاركفلاراد:توريب.ط

و448



ه178ت,دامحنبيلعنبدمحم.يجاهنصلا.؟1
نمةيمطافلاةلودلاخيراتلليلحت:مهتريسوديبعنبكولمرابعخأ دمحم/يثارتردصملالخ

راد:ضايرلا.سيوعميلحلادبع«ةرقنيماهتلاةساردوقيقحت؛يجاهنصلادامحنبيلعنب
ص4١1م1981هها١4٠01١«مولعلا

فشكمريغ
نبيلع,يضريصلا. ه١٠5-414,ميهاربإنبدواد
:ةرهاقلا-.يشبحنسحقيقحت؛يثريصلاميهاربإنبدوادنبيلعل/رصعلاءانبأبرصهللاءابنإ
صه84-.م1970ه٠15١«يبرعلاركفلاراد

فشكم

نبيلع,يفريبصلا.4 ه١٠3-419,ميهاربإنبدواد

نسحقيقحت؛قريصلاميهاربإنبدوادنبيلعل/نامزلاخيراوتيفنادبألاوسوفنلاةهزن
.يشبح جالبم1914-1818ءه)1944١8٠0-«ثازتلاقيقحتزكرم«ةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا

فشكم

نبدمحم,يفنحلاءايضنبا."4 ٠هل05تدمحمنبدمحأ
ةكمخيرات نبدمحمنبدمحأنبدحمل/فيرشلاربقلاوةفيرشلاةنيدملاومارحلادجسملاوةفرشملا

؛ةيملعلابتكلاراد:توريب-.يرهزألارصننميأءيرهزألاميهاربإءالعقيقحت؟يفنحلاءايض
صالالا.م1998ه4

فشكم

هللادبع,عابطلا"ع١
ةيبرعلاتاساردلاوثوحبلازكرم«عابطلاهللادبعدادعإ/ةياهنلاوةيادبلاباتكلماعسرهف

ج.ها1١+8١«فراعملاةبتكم:توريب.١ط.ةيمالسإلاو

لصفنمفاشك

'ه١٠7-774ديزينبريرجنبدمحم,يربطلا"7
«يبرعلاثارتلاءايحإراد:توريب-.يربطلاديزينبريرجنبدمحمل/كولملاوممألاخيرات

(يبرعلاثازلاعئاور).جمديفجا*.م1104ه1

-4945-



ه١٠٠-716,ديزينبريرجنبدمحم.يربطلا."""

نارهط.ميهاربإلضفلايبأدمحمقيقحت؟يربطلاديزينبريرجنبدمحمل/يربطلاخيرات

جالو.م1556ع[ه586١زر؛ناهج:(ناريإز

فشكم

ها١٠-7؟6ديزينبريرجنبدمحم.يربطلا._6

يبأدمحمقيقحت؛يربطلاديزينبريرجنبدمحم/كولملاولسرلاخيرات[وأ]يربطلاخيرات
بم19100-1951اها1410-840؛فراعملاراد:ةرهاقلا.؟ط.ميهاربإلضفلا

٠١(؛برعلارئاخذ).ج٠

فشكم

نبدمحم.يربطلا.0 ه١٠1-77,ديزينبريرج

:توريب.؛ط-.يربطلاديزينبريرجنبدمحمل/كولملاوممألاخيرات[وأ]يربطلاخيرات
ج4-.م1987ه1014١؛تاعوبطملليملعألاةسسؤم

فشكمريغ
ه775١١٠,ديزينبريرجنبدمحم.يربطلا.؟87"
راد:توريب.١ط-.يربطلاديزينبريرجنبدمحمل/كولملاوممألاخيرات:يربطلاخيرات

جو.م1940ها«ةيملعلابتكلا

ه١٠٠1-775ديزينبريرجنبدمحم.يربطلا."47
ةسسؤم:توريب-.يربطلاديزينبريرجنبدمحمل/كولملاوممألاخيرات:يربطلاخيرات
جم"يفج7٠.م9497١ءهها١4١7ءرشنلاوةعابطللبرعلازع

فشكم

نبنسحلانبدمحم.يسوطلا.'4 ه١17-780.يلع
حيحصت؛يسوطلايلعنبنسحلانبدمحم/يشكلالاحربفورعملالاجرلاةفرعمرايتخا

.م1479ها4/8١«تاعلاطموقيقحتزكرم:[ناريا]دهشمواكشناد.يوفطصملانسح

صلو

فشكم

-491-



ه3071/٠١,دمحأيلعنبدمحم,نولوطنبا_9
نبدمحأيلعنبدمحمفيلأت/ىربكلاماشلاقشمدبكارتألانمابئانيلونميىرولامالعإ

ءه1814١«يمرقلاداشرألاوةفاقثلاةرازو:قشمد.نامهددمحأدمحمقيقحت؛نولوط

(8؛ميدقلاثازلاءايحإةيريدمتاعوبطم).صال95.م15

فشكم

نبدمحم.نولوطنبا. ه10748١.دمحأيلع
رمعدمحمقيقحت؛نولوطنبدمحأيلعنبدمحم/ةزملايفليقاميفةزعملاهيفو:ةرملاخيرات

صا9١.م1941ءهها١4٠04«ةبيتقراد:قشمد.١ط.يناطلسىلعدمحمميدقت؛ةدامح

فشكم

ه3071/٠١,دمحأيلعنبدمحم.نولوطنبا١"
دمحممهنيزدمحمقيقحت؛نولوطنبدمحأيلعنبدمحمفيلأت/ديزيرابخأنمديرشلاديق

ص9١٠.م1985ءها1.05١«ةوحصلاراد:ةرهاقلا.برع

فشكم

ه3071/١,دمحأيلعنبدمحم.نولوطنبا"4"

نبدمحأنبيلعنبدمحمفيلأت/ماشلاورصمخيرات:نامزثداوحيفنالخلاةهكافم
ةسسؤملا:ةرهاقلا.ىفطصمدمحمسراهفلاويشاوحلاوةمدقملاهلبتكوهققح؛نولوط

جا.م954١-19557ءرشنلاوةعابطلاوةمجرتلاوفيلأتللةماعلاةيرصملا

فشكم

ه951717١,هللادبعنببيطلاهللادبع,ةمرخماببيطلا."44؟
«يلوبدمةبتكم:ةرهاقلا.8ط.ةمرخمابهللادبعنببيطلاهللادبعفيلأت/ندعرغثخيرات

جمايفجا.م99١)هها5

فشكم

نبيلع,رفاظنبا._'5 ه11؟-0571,يدزألارفاظ

-.[خآو]ةميازهىفطصمماصعقيقحت؛يدزألارفاظنبيلعفيلأت/ةعطقنملالودلارابخأ
جا.م1999هها9١41؛يدنكلاراد:دبرأ.ا١ط

-و48-



ه497070,يلقصلادمحمنبدمحم.رفظنبا.0
ثازتلاءايحإةنجلقيقحت؛يلقصلارفظنبدمحمنبدمحمفيلأت/ءانبألاءابجبءابنأباتك

م1980ه5«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.١ط.ةديدجلاقافآلاراديفيبرعلا

ص64

فشكمريغ
هئ29784,نيسحلانبدمحم,يروارذورلانيدلاريهظ.1

خيراوتنمبختعم.يروارذورلانيسحلانبدمحمنيدلاريهظل/ممألابراحتباتكليذ
:ةرهاقلا.زوردمآ.ف.هحيحصتلاوخسنلابتعا؛هيفةروكذملارومألابقلعتتىتش

جال.م151١:ه11774«ةيعانصلاندمتلاةكرش

فشكمريغ
ها755١-5.دمحأنبدمحأ,ينيربغلاسابعلاوبأ."
دمحأنبدمحأسابعلايبأفيلأت/ةياجببةقباسلاةئاملايفءاملعلانمفرغنميفةياردلاناونع

ءها949ةديدجلاقافآلاراد:توريب.7ط.ضهيونلداعهيلعقلعوهققح؛ينيربغلا

(يبرعلاثارقلارئاخذ)ص470-.ما8

/ثحبلاةنيع فشكم

ه١٠قت,ديمحلادبعنبدمحأ,يسابعلا

بيطلادمحمريرحت؛يسابعلاديمحلادبعنبدمحأل/راتحملاةنيدميفرابخألاةدمعباتك
-.[م1917-ها98-]«ئيسحلا.د.أرشن:ضايرلا.هط.رساحلادمححيحصت؛يراصنألا

ص7

ها/7019+,نمؤملادبعنيدلايفص.قحلادبعنبا._9
هللادبعنبتوقايلنادلبلامجعمرصتخموهوعاقبلاوةنكمألاءامسأىلععالطالادصارم

-.١ط.يواجبلادمحميلعقيلعتوقيقحت؛نمؤملادبعقحلادبعنبنيدلايفصل/يومحلا
(صا074)جال.م1408-19814ها7/5-١1/9«ةقرعملاراد:توربب

/ثحبلاةنيع فشكم

-499-



هلا157ت,يرصملايباشدمحأ,ينغلادبعنبا0٠"

يبلشدمحأئغلادبعنبال/تاشابلاوءارزولانمةرهاقلارصميلونميفتاراشإلاحضوأ

ءه9١/.«ةفاقثلارشنرادةعبطم:ةرهاقلا.يواملادمحمداؤفقيلعتوقيقحتوميدقت؛يرصملا

صول4.ماو

فشكمريغ
هلا127ت,يرصملايباشدمحأ,ينغلادبعنبا١"

/ئيعلاخيراتلاببقلملا:تاشابلاوءارزولانمةرهاقلارصمىلوتنميفتاراشإلاحضوأ فيلأت

نمحرلادبعميحرلادبعحيحصتوطبضوقيقحتوميدقت؛يرصملايبلشدمحأيغلادبعنب

ص055.م1978ها194«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا.ميحرلادبع

ىل/."7١.يشكارملادمحمنبدمحم,كلملادبعنبا"07

كلللادبعنبافيلأت/ةلصلاولوصوملايباتكلةلمكتلاوليذلاباتكنمنماثلارفسلا

دمحمنبدمحم ةكلمملاةيكداكأ:برغملا.ةفيرشنبدمحمقيلعتوقيقحتوميدقت؛يشكارملا

جا".م984١ه١١4+«ةيبرغملا

نبدمحم.معنملادبعنبا"607 ه١٠6ت,يريمحلادمحم

نبدمحمنبدمحمل/ماعدرسمعميئارغجمجعم:راطقألاربخيفراطعملاضورلاباتك
صال4١.م1918هها798١«نانبلةبتكم:توريب.سابعناسحإهققح؛يريمحلامعنملادبع

/ثحبلاةنيع فشكم

دمحمنبدمحم.معنملادبعنبا._5 ه١٠5ت.يريمحلا
/يخيرأتمجعموهو:راطقألاربخيفراطعملاضورلاباتكنمةبختنمسلدنألاةريزجةفص

ينال.أاهيشاوحقيلعتواهحيحصتواهرشنبنع؛يريمحلامعنملادبعنبدمحمنبدمحم
ص005.[ها179١-]ءن.د:م.د.لاصنفورب

فشكم

ووود سؤ



نبهللادبع,يركبلاديبعوبأ0 ه1ى١7نيزعلادبع
نافنايردأهلمدقوهققح؛يركبلاديبعيبأزيزعلادبعنبهللادبعل/كلامملاوكلاسملاباتك

جا.م997١ه١4١1«باتكللةيبرعلارادلا:سنوت-.يرويفيردنأ«نفويل

فشكم

وبأ.171 نبهللادبع.يركبلاديبديبع هئ/1ع١زيزعلادبع

؛يركبلاديبعيبأزيزعلادبعنبهللادبعفيلأت/عضاوملاودالبلاءامسأنممجعتسااممجعم

ءه404١«بتكلاملاع:توريب.الط.اقسلاىفطصمهطبضوةرهاقلاتاطوطخممهضراع

(صا775١)جمافج؛.م1541

فشكم

هااع١نيزعلادبعنبهللادبع.يركبلاديبعوبأ"ع0
نبهللادبعفيلأت/كلامملاوكلاسملاباتكنمءزجوهبرغملاوةيقيرفأدالبىركذيفبرغملا

ص41911-.[م19514ءها18١]«ىنثملاةبتكم:دادغب.يركبلاديبعيبأزيزعلادبع

فشكم

ه1171,يفوكلاهللادبعنبدمحأ,يلجعلا
رونبيتزتب؛يلجعلايفوكلاهللادبعنبدمحأفيلأت/تاقثلاخيرات ركبيبأنبيلعنيدلا
هيلعقلعوهثيدحجرحوهلوصأقثو؛ينالقسعلارجحنبظفاحلاتانيمضتو؛يمئيهلا

صءدهه١.م984١ءها١15٠.15«ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يجعلقىطعملادبع

فشكم

ها١١1؟-9١1,ىيحينبيلعنبنسح.يميجعلا.
دومحمىيحيقيقحت؛يميجعلاىبحينبيلعنبنسحفيلأت/فئاطلارابخأنمفئاطللاءادهإ
-.م٠198ه١4.٠«فيلأتلاورشنللفيقثراد:فئاطلا.ةحقنموةديزم«؟ط.يتاعاسلا

ص١1

ه048-170.دمحأنبرمع.,يبلحلاميدعلانبا.٠
هلمدقوهققح؛يبلحلاميدعلانبدمحأنبرمعهفنص/بلحخيراتفبلاطلاةيغب ليهس

(صه855)ج١١.م1949-194848فها1.5«ن.د:قشمد.راكز
فشكرم

-و.ى.وال



ه17--084.دمحأنبرمع,يبلحلاميدعلانبا.١

ليلخنهيشاوحعضو؛يبلحلاميدعلانبدمحأنبرمعل/بلحخيراتنمبلحلاةدبُز
.١ط.روصنملا جا”.م997١ه١4١1,ةيملعلابتكلاراد:توريب

ه150وحنت.يشكارملادمحمنبدمحم.يراذعنبا"67

قيقحت؛يشكارملايراذعنبدمحمنبدمحم/برغملاوسلدنألارابخأيفبرغملانايبلا

.جا24م1987فها14.4.ةفاقثلاراد:توريب."ط-.يفيل.!,نالوك.س.جةعجارمو

(؟؟؛ةيسلدنألاةبتكملا)

فشكم

ه7077-9,يلعنبدمحمنبيلع.قارعنبا"47
-.ينيصلادومحمنامثعقيقحت؛قارعنبيلعنبدمحمنبيلعل/فئاطلارطقنافئاطللارشن

ص4١١-.م1985ه405١«يبدألافئاطلايدان:فئاطلا

فشكمريغ
ه770١:ميمتنبدمحأنبدمحم.برعلاوبأ5

يلعقيقحتوميدقت؛برعلاوبأميمتنبدمحأنبدمحم/سنوتوةيقيرفأءاملعتاقبط

-.ص711.م1958ه١ءرشنللةيسنوتلارادلا:سنوت.يقايلانسحميعن«يباشلا

(تاطوطحملاسئافن)

فشكمريغ
ه770١:ميمتنبدمحأنبدمحم.برعلاوبأ0
«ينانبللاباتكلاراد:توريب-.برعلاوبأميمتنبدمحأنبدمحمل/ةيقيرفأءاملعتاقبطباتك

صاموليم1941هه141١]

فشكم

ه770١,ميمتنبدمحأنبدمحم.برعلاوبأ.71
قيقحت؟يميمتلادمحمنبدمحأرفعجيبأةياورب؛برعلاوبأميمتنبدمحأنبدمحم/نحملا

رمعةساردو صد.08-.م984١؛ه404١«مرلعلاراد:ضايرلا.١ط.يليقعلاناميلس

-وووألل



514.دمحأنبهللادبعنبدمحم,يبرعلانبا"7 ه017
نممصاوعلا فيلأت/ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةافودعبةباحصلافقاومقيقحتيف:مصاوقلا

:ضايرلا.بيطخلانيدلابحمهيشاوحىلعقلعوهققح؛يبرعلانبدمحأنبهللادبعنبدمحم

.م1184ه4.04١,داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاتارادإلةماعلاةسائرلا

ص”

فشكمريغ
نبيلع,ركاسعنبا. ه499١01,نسحلا

نماهيحاونزاتجانم[وأ]لثامألانماهلحنمةيمستواهلضفركذو:قشمدةنيدمخيرات

:قشمد[خآو]لصيفيركشقيقحت؛ركاسعنبنسحلانبيلعفينصت/اهلهأواهيدراو
جال.م917١ءها191١/«ةيبرعلاةغللاعمجم

فشكمريغ
نبيلع,.ركاسعنبا.'49 ه0ا599١1.نسحلا

نماهيحاونبزاتجا[وأ]لاثمألانماهلحنمةيمستواهلضفركذو:قشمدةنيدمخيرات

عمجم:قشمد-.يباهشلاةنيكسقيقحت؛ركاسعنبنسحلانبيلعفينصت/اهلهأواهيدراو
صا75178-.ع[م984١ها55٠١]«ةيبرعلاةغللا

نبيلع,ركاسعنبا. ه599١01,نسحلا
-.م941١ه4017١«رادلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.ركاسعنبنسحلانبيلعل/قشمدخيرات

ج14

ت١؟/اه نبيلعنبعفاش,ينالقسعلا .سابع ."2/١

قيقحت؛ينالقسعلاسابعنبيلعنبعفاشل/ةيرهاظلاةريسلانمةعزتنملاةيرسلابقانملانسح

-.م1915:ه1595«رطيوخلا.ع.عرشن:ضايرلا.١ط.رطيوخلاهللادبعزيزعلادبعرشنو

صضصا9

ةشكمريغ

1اا



نبيلعنبعفاش.ينالقسعلا./" ها١ت.سابع

قيقحت؛ينالقسعلاسابعنبيلعنبعفاشل/ةيرهاظلاةريسلانمةعزتنملاةيرسلابقانملانسح

-.م15184١2ه١٠15١«يسيرحلاةسسؤم:ضايرلا.؟8ط.رطيوخلاهللادبعزيزعلادبعرشنو

ص“

ه0815-771ت,يقلاملايلعنبدمحم.ركسعنبا.؟2/"
طبارملاهللادبعقيلعتوجيرختوميدقت؛يقلاملاركسعنبيلعنبدمحمفيلأت/ةقلاممالعأ

ص177م1999ها419؛يمالسإلابرغلاراد:توريب.١ط-.يغزتلا

فشكم

نبنسحلا.يركسعلا.. ه1977,هللادبع
/لئاوألا :ةرونملاةنيدملا.ليكولاديسلادمحمهيلعقلعوهققح؛يركسعلاهللادبعنبنسحلل

ص01م1935ه1186ءنيسحلاينوزبارطدعسأ

ه1971,هللادبعنبنسحلا.يركسعلا.0

/لئاوألا :ضايرلا.؟ط.يرصملادمحم«باصقديلوقيقحت؛يركسعلاهللادبعنبنسحلل

جادم١194مه:مولعلاراد

نبيحلادبع.دامعلانبا._1 ها١قت,يلبنحلادامعلا

بتكلاراد:توريب.يلبنحلادامعلانبيحلادبعل/بهذنمرابحأيفبهذلاتارذش

جم4يفجم.[ه50١-],ةيملعلا

فشكم

ه0190917.دمحمنبدمحم.يناهبصألابتاكلادامعلا
لوأ:قوجلسةلودخيرات دمحم/فصنونرقوحنتثكميلاةلودلاهذهخيراتلوانتيباتك

قيقحت؛يناهفصألايرادنبلادمحمنبيلعنبحتفراصتخا؛يناهفصألابتاكلانبدمحمنبا

صا141-.م٠198.ها1.١«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.الط.يبرعلاثازنلاءايحإةنجل

-1ووجع



نبةرامع,ينميلاةرامع.؟ ه010-079,يلع

نبةرامعل/اهئابدأواهنايعأواهكولمءارعشوديبزءاعنصرابخأيفديفملا[ىمسملا]نميلاخيرات
؛ملعلاةعبطم:قشمد.”ط.يلاوحلاعوكألايلعنبدمحمهيلعقلعوهققح؛نيميلايلع

(9؛ةينميلاةبتكملا).ص.4١0م1918ه8

فشكم

نبيلعنبدمحم,ينارمعلانبا. ه١0ت.دمحم

مساقةساردوميدقتوقيقحت؛ينارمعلانبدمحمنبيلعنبدمحمعمج/ءافلخلاخيراتيفءابنإلا

ءها1515«ةيبرعلاثوحبلاوةيرصملاراثآلليدنلوهلادهعملا:عادنلوه]نديل.يئارماسلا

راثآلليدنلوملادهعملاتايرشن).ةيزيلحنإلاةغللابص5١-١؛ءيبرعصالالال5م17

/ةيبرعلاثوحبلاوةيرصملا ١(؛ةرهاقلا

فشكم

ت0١ه نبيلعنبدمحم.ينارمعلانبا دمحم ._٠

ةساردوميدقتوقيقحت؛ينارمعلانبدمحمنبيلعنبدمحمعمج/ءافلخلاخيراتيفءابنإلا

ص004.م1941بها507,مولعلاراد:ضايرلا.؟ط.يئارماسلامساق

١١؟1اه 1101 هللاربيخنبنيساي.بيطخلايرمعلا .١

دومحمءاجرقيقحت؛يرمعلاهللاريخنبنيسايفيلأت/ءاسنلاخيراوتيفءاحيفلاةضورلا
ص(401.م١٠٠1اها47١«تاعوسومللةيبرعلارادلا:توريب.8ط.يئارماسلا

فشكم

ه014ت,يبضلاىيحينبدمحأ,ةريمعنبا.7

يوذواهئارعشواهئارمأواهئاملعسلدنألالهألاجرخيراتيفسمتلملاةيغب نماهيفةهابنلا

«سخورعبطم:[اينابسأ]ديردم-.يبضلاةريمعنبىبحينبدمحأل/اهنعجرخ[وأ]اهيلإلخد

صالالاللاللم4

فشكم

ووهدد سهو



ه094ت.يبضلاىيحينبدمحأ,ةريمعنبا."87
؛يبضلاةريمعنبىيحينبدمحأفيلأت/سلدنألالهألاجرخيراتيفسمتلملاةيغب

-.ج-.م1985ءها409١«يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.١ط-.يرايبألاميهاربإقيقحت

(ةيسلدنألاةبتكملا)

ه941704١٠,يلبنحلاركبيبأنبميهاربإ,يفوعلا..5

طبضوقيقحت؛يقوعلايلبنحلاركبيبأنبميهاربإفيلأت/قجانصلاةعقاويفقعارصلامجارت
.م194850ه4017١«ةيقرشلاراثآلليسنرفلايملعلادهعملا:ةرهاقلا.نمحرلادبعميحرلادبعميدقتو

ص[

فشكم

هل11100.ىسومنبدمحأنبدومحم.ينيعلا.0
ىسومنبدمحأنبدومحمفيلأت/كيلامملانيطالسرصع:نامزلالهأخيراتيفنامجلادقع

١14.1«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.نيمأدمحمدمحمهيشاوحعضووهققح؛نيعلا

جاوم1997-194ل1ها1115-
فشكم

هل171100.ىسومنبدمحأنبدومحم,ينيعلا.7
فلؤمل/مصتعملاةفالخىلإكلملادبعنبديلولاةفالخنم:قئاقحلارابخأيفقئادحلاونويعلا

هيلي.لوهجب /ةيرجه؟١0-١98تاونسلاثداوحهيفو:ممألابراحتنمةعومجب

جال.[م1835ها787]ىنثملاةبتكم:دادغب.هيوكسمل

فشكمريغ
هاادعبت,سابعلانبقاحسإنبدمحم.يهكافلا."ع

ةسارد؛يهكافلاسابعلانبقاحسإنبدمحمفينصت/هثيدحورهدلاميدقيفةكمرابخأ

ه4.1١؛ةفيدحلاةضهنلاةعبطموةبتكم:ةكم.١ط.شيهدنبهللادبعنبكلملادبعقيقحتو

جادم7

فشكم

-وؤووك



نبقاحسإنبدمحم.يهكافلا.4 هلا؟دعبت.سابعلا

نبقاحسإنبدمحمفيلأت/ةكمخيراتنمتابختنميهوىرقلامأرابخأيفىقتنملاباتك

نبدمحمبيطلايبأنيدلايقتخيشلل/مارحلادلبلارابخأبمارغلاءافشنمو.يهكافلاسابعلا

لامجخيشلل/فيرشلاتيبلاءانبوةكملياضفيففيطللاعماجلاباتكنمو.يسافلادمحأ

.[م188١-؛ةسورحملاةسردملاعبطم:[ايناملا]ةغنتغ.[ةريهظنب]نيمأنبدمحمنيدلاوايندلا

ةكمرابخخأ:يبرعلاثازنلاعئاور).ص*١ (يناثلاءزجلا؛ةفرشملا

ه1ت.نيسحلانبدمحم.يدزألاحتفلاوبأ5
باختنا؛يدزألاحتفلاوبأنيسحلانبدمحم/هيبأةينكهمساقفاونم«هيبأمساهمساقفاونم

باختنا؛يدادغبلابيطخلل/هيفأطخلاعوقونمؤيالامثهيبأمساهتينكتقفاونمباتك

ثازلاءايحإةيعمج:ةافصلا.١ط.ةرباوحلادمحألصيفمسابقيقحت؛ياطلغمنيدلاءالع

قيقحت؛ثارتلاوتاطوطخملازكرمتاروشنم).صا1448-.م988١ءه14.09١«يمالسإلا

(14؛ثارلا

فشكم

07١ه ,نمحرلادبعنبرصن.يردنكسإلاحتفلاوبأ ٠

داؤفهردصي؛يردنكسإلاحتفلاوبأنمحرلادبعنبرصنل/لابجلاوهايملاوةنكمألاباتك
«ه١14٠١«ةيمالسإلاوةيبرعلامولعلاخيراتدهعم:[ايناطيرب]ندنل.يوامعنزام«نيكزس

(ه7؛ثارتلانويعةلسلس).ص“”.ال.م

فشكم

نبيلعنبليعامسإ,ادفلاوبأ١. ها/717777.دومحم
/نادلبلاميوقتباتك راد:[اسنرف]سيراب.ادفلاوبأدومحمنبيلعنبليعامسإفيلأت

صد0لو.م841١:ها555(ةيناطلسلاةعابطلا

فشكمريغ
نبيلعنبليعامسإءادفلاوبأ5 ها/71177,دومحم
يفرصتحملا /رشبلارابحأ «ةفرعملاراد:توريب.ادفلاوبأدومحمنبيلعنبليعامسإفيلأت

جمايفجول.عها59١-]

-ةؤ.والل



ه15/١1:,يفوكلايدسألادايزنبىيحي,ءارفلا"7

ميهاربإميدقتوقيقحت؛يثوكلايدسألادايزنبىيحيءارفلافيلأت/روهشلاويلايللاومايألا
صا147م1980ها401١«ةيمالسإلابتكلاراد:توريب.؟ط.يرايبألا

فشكم

هل.1/70,ميحرلادبعنبدمحم.تارفلانبا._5
.عامشلادمحمنسحهيلعقلعوهققح؛تارفلانبميحرلادبعنبدمحمل/تارفلانباخيرات

جا.م970١هه٠19١«ةرصبلاةعماج:ةرصبلا

فشكم

00ه185-7071.نيسحلانبيلع,يناهبصألاجرفلاوبأ0
راد:توريب.رقصدمحأقيقحت؛يناهبصألانيسحلانبيلعجرفلايبأل/نيبلاطلالتاقم

ص/م.46.[ه10١-]«ةفرعملا

/ثحبلاةنيع فشكم
دمحمنبهللادبع,يضرفلانبا.71 ه7010.يدزألا
هرشنبع؛يدزألايضرفلانبدمحمنبهللادبعل/سلدنألابملعللةاورلاوءاملعلاخيرات

ءه405١:يخناخلاةيتكم:ةرهاقلا.؟ط.ئيسحلاراطعلاتزعهعبطىلعفقووهححصو

(7؛سلدنألاثارتنم).ج1-م8

فشكم

ه770١.يدزألادمحمنبهللادبع,يضرفلانبا"3
نبدمحمنبهللادبعفيلأت/سلدنألابملعللةاورلاوءاملعلاخيرات:سلدنألاءاملعخيرات

؛ةيملعلابتكلاراد:توريب.١ط.يفيوسلانمحرلادبعةيحورقيقحت؛يدزألايضرفلا

ص194.م1997ه4

ها297٠٠١.ىيحينبدمحأ.يرمعلاهللالضفنبا._
قيقحتوةسارد؛يرمعلاهللالضفنبىيحينبدمحأفيلأت/راصمألاكلامميفراصبإلاكلاسم
صالال6-.م1190ه١141١؛ن.د:م.د.يفوعلاديدشنبملاسدمحم

-١ وم



نبدمحأ,نالضفنبا._5 ه١دعبت.سابعلانبنالضف

/م١87ءه“٠.9ةنسةيلاقصلاوسورلاوزرخلاوكزتلادالبىلإةلحرلافصويف:نالضفنباةلاسر

عمجملا:قشمد.ناهدلايماساهلمدقواهيلعقلعواهققح؛سابعلانبنالضفنبادمحأل

صا199.م1908,.ها1/9١؛يبرعلايملعلا

فشكم

نحو١.ء"ه نبدمحأ,يناذمهلاهيقفلانبا تدمحم .٠

«ليرب.ج.إ:[ادنلوه]نديل-.يناذمهلاهيقفلانبدمحمنبدمحأفيلأت/نادليلاباتكرصتخم

صام.مم

فشكم

10٠-7١ثله رمعنبزيزعلادبع.دهفنبا .يمشاهلا .١

دمحمميهفميدقتوقيقحت؛يمشاحلادهفنبرمعنبزيزعلادبعل/ىرقلامأرابخأبىرولافاحتإ

«يمالسإلاثازللاءايحإويملعلاثحبلازكرم؛ىرقلامأةعماج:ةكم.ا١ط.توتلش

٠١(؛يمالسإلاثارتلانم).جه.م1948-9١م8هها١٠4١-164

فشكم

ه١17-٠10,يمشاهلارمعنبزيزعلادبع.دهفنبا.7

دهفنبرمعنبزيزعلادبعفيلأت/فئاطلاوجووسابعنباربحلالئاضفففئاطللاةفحت
يدان:فئاطلا.ءاحمشلاروصنمدمحم؛لامكديعسدمحمةعجارموقيلعت؛يمشاملا

صا31/-[م198-ه40١-]؛يبدألافئاطلا

ه١07-٠10,يمشاهلارمعنبزيزعلادبع,.دهفنبا"007

دهفنبرمعنبزيزعلادبعفيلأت/نيمألادلبلاخيراتيفنيمثلادقعلاليذبنيمكلاردسلا

ءها47١ءرضخراد:توريب.١ط.شيهدنبهللادبعنبكلملادبعقيقحتوةسارد؛يمشاهلا

جك-ماكو

فشكم

-4.و.١و-



ه١07-٠10,يمشاهلارمعنبزيزعلادبع,دهفنبا5
ميهفقيقحت؛يمشاهلادهفنبرمعنبزيزعلادبعفيلأت/مارحلادلبلاةنطلسرابسخأبمارملاةياغ

«يمالسإلاثارتلاءايحإو«يملعلاثحبلازكرم؛ىرقلامأةعماج:ةكم.١ط.توتلشدمحم

(417؛يمالسإلاثارنلانم).جال.م988١عه4

فشكمريغ
هلاا/1١9.بوقعينبدمحم.يدابزوريفلا0

:توريب.قامقدنبالراصمألادقعةطساولراصتنالاباتكنكامألاومالعألاةسرهف

(59؛يمالسإلاثارتلانم).صد50-.[ه10١-]«يراحجتلابتكملا

/ثحبلاةنيع لصفنمفاشك

هلاا/١9/_.بوقعينبدمحم,يدابزوريفلا"7

-.١ط.رساجلادمحقيقحت؛يدابزوريفلابوقعينبدمحمفيلأت/ةباطملاعميفةباطملاماغملا

نعةيخيراتوةيفارغجثاحبأوصوصن).ص717.م979١ءه17/85١«ةماميلاراد:ضايرلا

١١(؛برعلاةريزج

.فشكم
نبدمحأ,يضاقلانبا"0 ها3570١1١-02.دمحأنبدمحم
نبدمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت/لاجرلاءامسأفلاجحلاةرد[ىمسملا]نايعألاتايفوليذ

ءها887.1١8٠-؛ثارتلاراد:ةرهاقلا.١ط.رونلايبأيدمحألادمحمقيقحت؛يضاقلا

جالم1915

فشكم

نبدمحأ,ةبهشيضاقنبا. ها١٠5-1777دمحم

يخرؤمنمهومدقتنمبتكىلعليذيذلاريبكلاهخيراتنمهرصتخا/ةبهشيضاقنباخيرات
يسنرفلادهعملا:قشمد.نسيوردناندعهققح؛مهريغوريثكنباويلازارلاويهذلا:ماشلا

ج.م1594ه١4١9«ةيبرعلاتاساردلل

فشكم

اوووى



نبهللادبع,يرونيدلاةبيتقنبا.4 ه11179١١-2,ملسم

؛يجوهقلانيدلاردبدمحمقيقحتوةسارد؛يرونيدلاملسمنبهللادبعةبيتقنبال/لئاوألا

-.صما.م941١اها4١4«ريثكنباراد:قشمد.١ط-طوؤنرألادومحمفارشإب

١(؛ةيئارتصوصن)
فشكم

٠١14ه 379 نبفسوينبدمحأ,ينامرقلا .دمحأ ..٠
-.ينامرقلادمحأنبفسوينبدمحأفيلأت/خيراتلافلوألاراثأولودلارابخأباتك

ص9494-.[م١٠148ها501]«بتكلاملاع:توريب

ه7001,دومحمنبدمحمنبايركز,ينيوزقلا١..

ءرداصراد:توريب.ئيوزقلادومحمنبدمحمنبايركزفينصت/دابعلارابخأودالبلاراثآ

صاللال.م1939ه8

فشكم

هغ05ت.رفعجنبةمالسنبدمحم,يعاضقلا"0

/"يعاضقلاخيرات"بفورعملاءارمألاتايالووءافلخلاخيراوتوءايبنألاءانبأبءابنألاباتك

رمعقيقحت؛يعاضقلارفعجنبةمالسنبدمحم ةبتكملا:توريب.؟8ط-.يرمدتمالسلادبع

ص111.م999١ه١147١«ةيرصعلا

فشكم

0" ه1405ت,رفعجنبةمالسنبدمحم,يعاضقلا
رفعجنبةمالسنبدمحم/فئالخلارابحخأنونفوفراعملانويعباتك:يعاضقلاخيرات

.م445١ءه١4١5«ىرقلامأةعماج:ةكم.يرصملادمحمهللادبعليمجقيقحتوةسارد؛يعاضقلا

(؛يمالسإلاثارتلانم).ص5

ؤؤ.١-



ه275000.يلعنبدسأنبةزمح,يسنالقلانبا"0

يبأخيرات نبيلعنبدسأنبةزمحلا/قشمدخيراتليذبفورعملايسنالقلانبةزمحيلعي
-.يبهذلاظفاحلاويزوملانبطبسويقورافلاقرزألانباخيراوتنمبخنهيلت.يسنالقلا

ص48746.م908١ه13548«نييعوسيلاءابآلاةعبطم:توريب

فشكم

574,يلعنبدسأنبةزمح,يسنالقلانبا.0 ه000
قيقحت؛يسنالقلانبيلعنبدسأنبةزمحفينصت/يرجه000-55.0قشمدخيرات

صعدال3.م1947ءه١+015ءرشنلاوةعابطللناسحراد:قشمد.ا١ط-.راكزليهس
فشكر

هاذا410.دمحمنبدمحمنبيلع.يداصلقلا.71

-.نافحألاوبأدمحمقيقحتوةسارد؛يداصلقلادمحمنبدمحمنبيلعل/يداصلقلاةلحر

١(؛انثارتنمسراهف).ص704.م1978,ه154١«عيزوتللةيسنوتلاةكرشلا:سنوت
فشكم

هلا1705١,يلعنبدمحأ.يدنشقلقلا"07
هققح؛يدنشقلقلايلعنبدمحأفيلأت/نامزلابرعلئابقبفيرعتلايفنامجلادئالق

ءها1407١«(ةيمالسإلابتكلاراد:ةرهاقلا.؟ط-.يرايبألاميهاربإهسراهفعضووهلمدقو

كك

فشكم

هلا107١,يلعنبدمحأ.يدنشقلقلا.
ميهاربإقيقحت؛يدنشقلقلايلعنبدمحأفيلأت/برعلاباسنأةفرعميفبرألاةياهن

ص491.م١198ءه١4.١«ةيمالسإلابتكلاراد:ةرهاقلا.؟ط.يرايبألا

فشكم

ها"7تنيزعلادبعنبرمعنبدمحم.,ةيطوقلانبا._89
عضووهلمدقوهققح؛ةيطوقلانبزيزعلادبعنبرمعنبدمحمفيلأت/سلدنألاحاتتفاخيرات

«ينانبللاباتكلاراد:توريب-.يرصملاباتكلاراد:ةرهاقلا.١ط-.يرايبألاميهاربإهسراهف

ص١ه8.م1985هه05 (؟؛ةيسلدنألاةبتكملا)

فشكم

-؟1١.١9-



نبدمحم.ةيطوقلانبا هالتزيزعلادبعنبرمع

حتفةصقباغوبتم.ةيطوقلانبزيزعلادبعنبرمعنبدمحم/سلدنألاحاتتفاخيرات /سلدنألا

نمحتفلارابخأو.يرونيدلاملسمنبهللادبعةبيتقنبال عمةلباقملابهققح؛ةيفيرشلاةلاسرلا

ةيخيراتلاةمدقملاوقيقحتلاةعجارب.يع؛عابطلاسينأهللادبعهلمدقوديردموسيرابيطوطخم

عضوو م1954ءهها4١6؛فراغملاةبتكم:توريب.١ط.-.عابطلاقورافرمعسراهفلا

٠صا”

فشكم

نبليعامسإريثكنبا١ فال/47١١,رمع
/خيراتلافةياهنلاوةيادبلا «ةداعسلاةعبطم:ةرهاقلا.١ط-.ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت

جاك.م1575-1955ه4-6

فهال/57١١رمعنبليعامسإنساكنبا7
ةدعىلعةعبطلاهذهتححصوتطبض-.ريثكنبرمعنبليعامسافيلأت/ةياهنلاوةيادبلا

]ريثكنباراد:توريب.ريثكنبارادرشانلافارشإبةئيهاهبتماقحورشبتليذوخسن
جمليفج4١-.م516١ها

فالا/؛7١١,رمعنبليعامسإريتكنبا"07"

/ةياهنلاوةيادبلا هعبطىلعتفرشأ؛ريثكنبرمعنبليعامسال ىلعهتعبطوهجارحأو اهتقفن
يفج4١-.م1955ه1«فراعملاةبتكم:توريب.١ط.رصنلاةبتكمفراعملاةبتكم

جما/

فهالا/47١١,رمعنبليعامسإرسثكنبا"0
/ةياهنلاوةيادبلا ءها45«فراعملاةبتكم:توريب.؟ط.ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت

جماليفج4١.م4
ةشكمريغ

0



فال7٠١١,رمعنبليعامسإسثكنبا.0

قيلعتوةعجارموقيقحت؛ريثكنبرمعنبليعامسإفيلأت/خيراتلايفةياهنلاوةيادبلا

جا [م198١-ها:0-],حالفلاةبتكم:ضايرلا..راجنلازيزعلادبعدمحمحيحصتو

فشكمريغ
فال/57١١,رمعنبليعامسإرسثكنبا7
/ةياهنلاوةيادبلا -.[خآو]محلموبأدمحأهققحوهلوصأققد؛ريثكنبرمعنبليعامسافيلأت

(سراهف)ج١+جماليفج4١.م985١ه١15٠.9«ةيملعلابتكلاراد:توريب.هط

فشكم

فال/47١١,رمعنبليعامسإريثكنبا."07
ةبتكم:ضايرلا.١ط.ريثكنبرمعنبليعامسإل/محالملاونعفلايفةياهنلاوةيادبلاةياهن

جا-.م1958ه١«ةثيدحلارصنلا

فشكمريغ
فال7١١,رمعنبليعامسإريثكنبا4

هحيحصتبماق؛ريثكنبرمعنبليعامسال/ريثكنباخيراتنمةياهنلاوهو«محالملاونعفلا
جم-.م1947ءه407١«رونلاةسسؤم:ضايرلا."ط.يراصنألاليعامسإهيلعقيلعتلاو

ه4١٠١ت.بئاسلانبدمحمنبماشه,يبلكلانبا._.9
طخوقيقحت؛هنعبيبحنبدمحمةياور؛يبلكلانببئاسلانبدمحمنبماشهل/بسنلاةرهمج

راد:قشمد.راكزليهسهلمدق؛يروحافدومحمةعجارم؛مظعلاسودرفدومحمتاحولو
جا.م1985--19419ها1.05-١1514«ةيبرعلاةظقيلا

فشكم

ت٠١5ه نبدمحمنبماشه,يبلكلانبا ,بئاسلا ."0'٠

قيقحت؟بيبحنبانعيركسلاةياور؛يبلكلانببئاسلانبدمحمنبماشهل/بسنلاةرهمج

ملاع:توريب.١ط.نسحيجان ج-.م1985ه50171«بتكلا

فشكم

-غ١١١4-



نبفسوينبدمحم,يدنكلا0١". ها78700,بوقعي
راد:توريب-.راصننيسحقيقحت؛يدنكلابوقعينبفسوينبدمحمفيلأت/رصمةالو

صا708-.عه١]-1١0ءرداص

فشكم

فىالا/ا١١,نيترازولاوذ.بيطخلانبانيدلاناسل."0""
دمحأقيقحت؛بيطخلانبنيدلاناسلنيترازولاوذفيلأت/بارتغالاةلالعيفبارجللاةضافن

راد:ةرهاقلا-.يليخنلاشيوردسراهفلادعأ,يناوهألازيزعلادبعةعجارم«يدابعلاراتخم
ص110.م1978:ه1184«يبرعلابتاكلا

فشكم

ه١٠1ت,يناهبصألاهللادبعنبنسحلا,ةدغل."017
-.١ط.يلعلاحلاصءرساجلادمحقيقحت؛يناهبصألاةدغلهللادبعنبنسحلافيلأت/برعلادالب
ةيخيراتوةيفارغجثاحبأوصوصنإ.صدهاا/.م1958؛ه188١«ةماميلاراد:ضايرلا

(7؛برعلاةريزجنع

فشكم/ثحبلاةنيع
دمحمنبنسحلا,يقيرفألانويل5 ه295044,نازولا
ىلإةيلاطيإلانمهمجرتو؛يقيرفألانويلنازولادمحمنبنسحلاةيلاطيإلابهفلأ/ايقيرفإفصو
؛ةديمحنمحرلادبعةيبرعلاىلإهمجرتو؛.خآو...رالوبيا.آاهيلعقلع؛رالوبيا.آةيسنرفلا
«ةيعامتجاةيلك«ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج:ضايرلا.دحاولادبعيلعهعجارو

صكدال.[ها1:0١-]

ةبهنبيلع,الوكامنبا..0 هغ17057١.هللا
نبيلعفيلأت/باسنألاوىنكلاوءامسألانمفلتخملاوفلتؤملانعبايترالاعفريفلامكإإلا
عبطء١ط-.يناميلايملعملاىبحينبنمرلادبعهيلعقلعوهححص؛الوكامنبهللاةبه ةناعإب

دمحمةبقارمتحتةيدنهلاةيلاعلاةموكحللةيفاقثلارومألاوةيملعلاتاقيقحتللفراعملاةرازو

م1551اها١84«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنحلا]نكدلادابارديح.ناخديعملادبع

١/10(؛ةينامثعلافراعملاةرئاد).جال

ه1١96



ةبهنبيلع,الوكامنبا71 ه057١,هللا

نبيلعفيلأت/باسنألاوىنكلاوءامسألانمفلتخملاوفلتوملانعبايترالاعفريفلامكإلا
1١9517-ءها١158573-810«رشنللةثيدحلاقورافلا:ةرهاقلا.؟ط.الوكامنبهللاةبه

جال.[ما17

فشكم

ها07١٠ت,دمحأنبافصلايبأنبىيحي.نساحمنبا."077
ةسارد؛نساحمنبدمحأنبافصلايبأنبىبحيفيلأت/ةيسلبارطلاةلحرلافةينساحملالزانملا

.م١94١ها14.1١«ةديدجلاقافآلاراد:توريب.١ط.تيحبلاناندعدمحمقيقحتو

صا

فشكم

ها959-١17.ركبيبأنبا.يومحلانيدلابحم.

قيقحتوةسارد؛يومحلاركبيبأنبنيدلابحم/ةيرصملارايدلاىلإةيدجنلاناعظألايداح

ءايلعلاتاساردلاويملعلاثحبلاةدامع«ةتؤمةعماج:ةتؤم.١ط..تيحبلاناندعدمحم

14 (ا7؛ةتؤمةعماجتاروشنم).صادهال.م957١عه

فشكمريغ
ها١١١-51١1هللالضفنبنيمأدمحم,يبحملاه9
:توريب-.يبحناهللالضفنبنيمأدمحمفيلأت/رشعيداحلانرقلانايعأفرثألاةصالخ

ج4.عه4.0١-]ءرداصراد

ميهاربإدمحأ,دمحم.
:توريب.١ط.دمحمميهاربإدمحأدادعإ/يلبنحلادامعلانبالبهذلاتارذشمالعأسراهف

صال06-.م8٠1994ءهها51١١«ةيملعلابتكلاراد

لصفنمفاشك

1١77-71١1اه ,يلعنبليلخدمحم.يدارملا .١
يفرردلاكلس دمحمحيحصت؛يدارملايلعنبليلخدمحمفيلأت/رشعيناثلانرقلانايعأ

ج4-م1887-14174هها7.15-1١15951ةرماعلاةعابطلاراد:ةرهاقلا.نييسحلا

.فشكمريغ

-ط1ط.15-



.يلعنبليلخدمحم.يدارملا07 هلا77١1-1١7

ةنسىلإ117ةنسنمنوتفملاءلوألا:ناليذهعم:ماشلاوقشمديوتفيلونميفماشبلافرع

نبليلخدمحمفيلأت/ةيرجه١799ةنسىلإ١١5ةنسنمنوتفملا«يناثلا؛ةيرجه

«ةيبرعلاةغللاعمجم:قشمد.ضايرديمحلادبعضاير«ظفاحلاعيطمدمحمقيقحت؟؛يدارملايلع

ص709م1904ه8

فشكم

ه"517041١.يلعنبدحاولادبع.يشكارملا.7
دمحم«نايرعلادمحمقيقحت؛يشكارملايلعنبدحاولادبعل/برغملارابخأصيخلتيفبجعملا

ص478-.م1545ءهه754١«ةماقتسالاةعبطم:ةرهاقلا-.يبرعلا

فشكم

ها1١1-50١0,ينيسحلادمحمىضترم.يدييزلاىضترم.
/بويأنيبكولملاركذيفبولقلاحيورت هققح؛نيسحلايديبزلادمحمىضترمفيلأت

.م19485ها4١4,ديدجلاباتكلاراد:توريب.؟ط.دجنملانيدلاحالصهيلعكردتساو

صاالا#

فشكم

ه١47ت.دمحمنبدمحأ,يناهفصألايقوزرملاه0
ةرئادسلجم:[دنملا]نكدلادابآديح.يقوزرملادمحمنبدمحأل/ةنكمألاوةنمزألاباتك

جال.م1911هها175١«ةينامثعلافراعملا

ه١47ت.دمحمنبدمحأ,يناهفصألايقوزرملا_ه7
-.روصنملاليلخهتايآجرخأوهطبض؛يقوزرملادمحمنبدمحأل/ةنكمألاوةنمزألاباتك

”.ه1١141١/«ةيملعلابتكلاراد:توريب

ه١٠2-775هللاديبعنبدمحمكلملازع.يحبسملا."0
يفرصمرابخأ ؛يحببسملاهللاديبعنبدمحمكلملازعفينصت/(هه-)4١14«نيتنس

صا97م١٠19ءها١14٠0١«باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا:ةرهاقلا.دروليم.جميلوقيقحت

فشكم

3

-/اؤ1.1١-



ه1ت.يلعنبنيسحلانبيلع.يدوعسملا._.8

نبيلعفينصت/نارمعلاوءاملابرماغلاونادلبلابئاجعوناثدحلاهدابأنمونامزلارابخأ

«ئفحلادمحأديمحلادبعةعبطم:ةرهاقلا.يواصلاهللادبعةعجارم؛يدوعسملايلعنبنيسحلا

صالال..م1998هاا/

فشكمريغ
ه1"ت.يلعنبنيسحلانبيلع.يدوعسملا.

اهحيقنتبىنع؛يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعفينصت/رهوجلانداعموبهذلاجورم
تاروشنم).جال.م955١ءها485١«ةينانبللاةعماجلا:توريب.البلراشاهحيحصتو

١١(؛ةيخيراتلاتاساردلامسق.ةينانبللاةعماجلا

نبيلع.يدوعسملا ه1"ت.يلعنبنيسحلا

عضو؛يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعفينصت/رهوجلانداعموبهذلاجورم
ءها179«ءسلدنألاراد:توريب.؟ط.رغاددعسأفسوياهطبضواهققدواهسراهف

/رهوجلانداعموبهذلاجورم .١ط.يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعفينصت

جمايفج4-.م1987ه4057١«ينانبللاباتكلاراد:توريب

ه1ت.يلعنبنيسحلانبيلع.يدوعسملا"007

/رهوجلانداعموبهذلاجورم يمدمحمقيقحت؛يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعفينصت
ج4.م985١ءهها401١«ةفرعملاراد:توريب-.ديمحادبعنيدلا

فشكمريغ
نبنيسحلانبيلع.يدوعسملا."007 ه1ت.يلع

قيلعتوقيقحت؛؟يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعفينصت/رهوجلانداعموبهذلاجورم
ج4-.م1986ه505١«ملقلاراد:توريب.١ط.يعافرلايعامشلامساق

فشكمريغ

-م1١4.١-



ه1"ت.يلعنبنيسحلانبيلع.يدوعسملا5

ةعبطم:[ادنلوه]نديل.يدوعسملايلعنبنيسحلانبيلعل/فارشإلاوهيبنتلاباتك

صد.04-.م1551«ليرب

ه1"ت.يلعنبنيسحلانبيلع.يدوعسملاا__0

-.م1978ه188١«ثازنلاراد:توريب.يدوعسملاىلعنبنيسحلانبيلعل/فارشألاوهيبنتلا

صا”

نبدمحأيلعوبأ.هيوكسمنبا.7 هء"١تدمحم
نبدمحمنبدمحأيلعيبأل/ممهلابقاعتوممألابراجحت :[ادنلوه]نديل-.هيوكسم

جال.م8١111١-1909«ليربةسسؤم
فشكر

ه7"1١07,ماوعلانبهللادبعنببعصم.يريبزلابعصملا"00
.م8401١هه١/17١«فراعملاراد:ةرهاقلا.يريبزلاهللادبعنببعصملافيلأت/شيرقبسن

جا"

فشكم

ه100دعبت,رهاطنبرهطم.يسدقملارهطمنبا.

ةيوسنرفلاىلإةيبرعلانمهتمجرتوهرشنبىنتعا؛يسدقملارهطمنبال/خيراتلاوءدبسلاباتك
يفج"-.م1919-١899ءاسنرفنولاش:[اسنرف]سيراب.اوهناملك جما“

فشكمريغ
ه00١دعبت,رهاطنبرهطم.يسدقملارهطمنبا65

-.١ط.يسدقملارهاطنبرهطمل/يخلبلالهسنبدمحأديزيبأىلإبوسنملا:خيراتلاوءدبلا

جمايفجا.اها59١-«ةينيدلاةيفاقثلاةبتكملا:ةرهاقلا

فشكمريغ

1١.99



ه7+1١0,يدادغبلانبعمنبىيحي.نيعمنبا.

نيعمنبىيحيل/نيعمنبىبحيايركزيبأنعيناربطلادئرمنبمشاهديعسيبأخيرات
.١ط.يئايرفلادمحمرظنهلمدقوهققح؛يدادغبلا ءها١14٠١«يئايرفلا.م.نرشن:ضايرلا

ص(و55م

ه11١08,يدادغبلانيعمنبىيحي.نبعمنبا0

قيقحت؛مهليدعتوةاورلاحيرحبيفيدادغبلانيعمنبىيحينع/يمرادلاديعسنبنامثعخيرات

ص776م٠198هه٠٠14١ءزيزعلادبعكلملاةعماج:ةكم.فيسروندمحمدمحأ

١7(؛يمالسإلاثارتلانم)

ها6غ0ت,يرخافلاشاتكبنيدلاردب.ياطلغم"07

يرخافلاشاتكبنيدلاردبل/اهئارمأوسدقملاتيبوبلحوماشلاورصمنيطالسخيرات
ص٠15م1919«ءليربةسسؤم:[ادنلوه]نديل-.نيتسرتزقيقحت؛ياطلغم

فشكم

ه١11-771ركبيبأنبدمحأنبدمحم,يسدقملا"07
:ةرهاقلا."ط.يسدقملاركبيبأنبدمحأنبدمحمل/ميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأ

1ص494.م19941هها7١141«يلوبدمةبتكم

ا_م5 نبدمحأ,يرقملا ه397١2١٠.دمحأنبدمحم
دمحأديعسقيقحت؛يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت/ضايعرابخأفضايرلاراهزأ

ةموكحنيبيمالسإلاثاّرلارشنلةكرتشملاةنجللا:طابرلا.سارهملامالسلادبع«بارعأ

جده.م98.0١1-1908:ه114..-١179/8ةدحتملاةيبرعلاةلودةموكحوةيبرغملاةكلمملا

فشكم

ه9947١١٠.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يرقملاا0
قلعوهققحوهطبض؛يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأفيلأت/ضايعرابخأْفضايرلاراهزأ

ةمجزرلاوفيلأتلاةنحل:ةرهاقلا-.يلشظيفحلادبع«يرايبألاميهاربإءاقسلاىفطصمهيلع

ه١«برغملاتيب«ةيبرغملاثاحبألليفيلخلادهعملا:طابرلاءرشنلاو ءها1..-

جه.م49-15806

/ثحبلاةنيع فشكم

-وؤوالى



ه94947١١٠.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يرقملا77
ًاقيلعتوابيترتوارايتخارشنللهدعأ؛يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأل/بيطلاحفننمسلدنألا

دمحم,شيوردناندع حاحنميدقت؛يرصملا .م٠199.ءها4١١,ةفاقثلاةرازو:قشمد.راطعلا

صال/

فشكمريغ
ه997١١٠.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يرقملا"017

فيلأت/سافوشكارمنيترضاحلامالعأنمهتيقلنمركذفسافنألاةرطاعلاسنألاةضور
.صا764٠م1948ه4.7١,ةيكلملاةعبطملا:طابرلا.؟ط.يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأ

(يكلملارصقلاتاعوبطم)

ه9497١2١٠.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يرقملاا4
ناسحإقيقحت؛يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأل/بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن

ج4-.م1138ها588ءرداصراد:توريب.سابع

فشكم/ثحبلاةنيع

ه997١2١٠.دمحأنبدمحمنبدمحأ,يرقملا"8
هسراهفعضووهققح؛يرقملادمحأنبدمحمنبدمحأل/بيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن

ج١١-م1980ه5.1١,ركفلاراد:توريب.١ط.يعاقبلادمحمخيشلافسوي

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا"0 هل171750سداقلادبع

؟يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/بارعألانمرصمضرأبامعبارعإلاونايبلا

ملاعةبتكم:ةرهاقلا.نيدباعديحادبعقيقحت ص4١٠م1931ءها٠78١«بتكلا

فشكم

نبيلعنبدمحأ,يزيرقملا١" هل171750ساقلادبع
نمجحنمركذيفكوبسملابهذلا /كولملاوءافلخلا رداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت

ةبتكم:ةرهاقلا.لايشلانيدلالامجهسراهفعضووهلمدقوهيشاوحقلعوهققح؛يزيرقملا

صا114١.م1906هاه,يناخلا

فشكم

١؟1,١-



هل177750سداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا"07"

ىفطصمدمحمقيقحت؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأل/كولملالودةفرعملكولسلاباتك
جاك.م974١ها*؟ه4«ةيرصملابتكلارادةعبطم:ةرهاقلا.ةدايز

فشكم

هل1/7750سصداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا."07/7

نبيلعنبدمحأفيلأت/راثآلاوططخلاركذبرابتعالاوظعاوملاباتك[وأ]يزيرقملاططخ
.ه11١/-ءرشنلاوعبطللريرحتلاراد:ةرهاقلا.هدايزىفطصمدمحمميدقت؛يزيرقملارداقلادبع

ص*ص1

فشكمريغ
نبدمحأ,يزيرقملا.6 ها777150سداقلادبعنبيلع
/ةيزيرقملاططخلابفورعملاراثألاوططنملاركذبرابتعالاوظعاوملاباتك يلعنبدمحأفيلأت

جا؟-.[م9104١بها5915]ءرداصراد:توريب-.يرزيرقملارداقلادبعنب

فشكم

هل177750سصاقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا.0

نبيلعنبدمحأفيلأت/ةيزيرقملاططخلابفورعملاراثألاوططخلاركذبرابتعالاوظعاوملا
؛يلوبدمةبتكم:ةرهاقلا.١ط.يواقرشلاةحيدم«مهنيزدمحمقيقحت؛يزيرقملارداقلادبع

(؟9رصمخيراتنمتاحفص).جال.م1990ه6

هل177150سداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا77
؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/مشاهنيبوةيمأنبنيباميفمصاختلاوعازنلا

صال".م1888«ليربةعيطم:[ادنلوه]نديل.سوفسودرارجةيانع

فشكمريغ
هل71750سداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا."ن
؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/مشاهنيبوةيمأنبنيباميفمصاختلاوعازنلا

صا7١٠.م1917اها7ها/فارهألاةبتكم:ةرهاقلا.سونرعدومحمحيحصت

-و.؟؟-



هل777140-2سصداقلادبعنبيلعنبدمحأ,يزيرقملا.
؛يزيرقملارداقلادبعنبيلعنبدمحأفيلأت/مشاهنيبوةيمأنبنيباميفمصاختلاوعازنلا

ص95.م14552ه585١؛ةيرديحلاةبتكملا:فجنلا.مولعلارحبدمحمميدقت

ه0"ت,حيلميبأنببذهملانبدعسأ,يتاممنبا.5
زيزعهققحوهعمج؛يتاممنبحيلميبأنببذهملانبدعسأل/نيواودلانيناوقباتك

ل.ص41359م1491هها7١14١«يلوبدمةبتكم:ةرهاقلا.١ط.ةيطعلايروس

رصمخيراتنمتاحفص) (5١؟؛ةينوعرفلا

فشكمريغ
نبقاحسإ.مجنملا٠" ه0ق.ت,نيسحلا

؛مجنملانيسحنبقاحسإفيلأت/نامزلكيفةروهشملانئادملاركذيفناجرملاماك

صد4.م576١ءه49١«مرلعلاةيعداكأ:[ايلاطيإ]امور.يزادوكاليحنَأةيانع

فشكم

يفت.نيسحلانبقاحسإ,مجنملا١. ه0نرقلا

ةيانع؛مجنملانيسحنبقاحسإفيلأت/نامزلكفةروهشملانئادملاركذيفناحرملاماكآ

صا1414-.م1588ها408«بتكلاملاع:توريب.دعسيمهف

فشكم

ه7-١٠190,يناهبصألاقاحسإنبدمحم,هدنمنبا"7
نفسقيقحت؛يناهبصألاهدنمنبقاحسانبدمحمفيلأت/باقلألاوىنكلايفبابلاحتف

صا1)١.م1971ءن.د:م.د.جئنيردد

فشكم

فال١1١77٠١يلعنبمركملانبدمحم,روظنمنبا"7

ىلعنبمركمنبدمحمفيلأت/ركاسعنبهللاةبهنبنسحلانبيلعلقشمدخيراترصتخم
هها14.094١-1١146814ءركفلاراد:قشمد.١ط.ساحنلاةيحورقيقحت؛روطظنمنبابفورعملا

جماا/فجلا.م4-988١

فشكم

و,!؟!"-



ه١١١ت.يفوكلارايسنبمحارمنبرصن,يرقنملا,.5

قيقحت؛يرقنملافوكلارايسنبمحازمنبرصنل/نيفصةعقو -.”ط.نوراهدمحممالسلادبع

صا(..م1958ه١(«يجناخلاةبتكم:ةرهاقلا

فشكم

ورمعنبجرؤم.يسودسلاجرؤم.0 ها950ت

نيدلاحالصهرشن؛يسودسلاورمعنبجرؤمل/شيرقبسننمفذح -.؟ط.دجنملا

صا١٠.م1951ءهها74ا/؛ديدجلاباتكلاراد:توريب

فشكم

ه585-018.دمحمنبدمحأنبقفوملا,.يكملاقفومل.7
ةعبطم:فجنلا.يوامسلادمحمةيانعءيكملادمحمنبدمحأنبقفوملل/نيسحلالتقم

جا.م1948ه1154«ءارهزلا

فشكمريغ
هلا١غ5؟-١٠١٠.ليعامسإنبينغلادبع.يسلبانلا"07

نمحرلادبعمحبقيقحت؛يسلبانلاليعامسإنبيغلادبعنفيلأت/راصبألاةهزنوراربألاةفحت

صالا١.م1917ها19١١/؛ماصتعالاراد:ةرهاقلا.فلخ

هلا١غ5_-١٠١٠ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا.

هلمدقوهققح؛يسلبانلاليعامسإنبٍنغلادبعفيلأت/ةيسلبارطلاةلحرلايفةيسلبانلاةفحتلا

صا4.[ه١+0-]«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.هسوبتربيره

فشكم

هلا١غ؟-١٠١٠ليعامسإنبينغلادبع,يسلبانلا.5

رشن:ةرهاقلا.يسلبانلاليعامسإنبنغلادبعفيلأت/ةيسدقلاةلحرلايفةيسنألاةرضحلا

ص/9.م1507ءها777ءالوقنيدنفأيرتعد

ايل



ه1777,يسيقلاهللادبعنبدمحم,نيدلارصاننبا"6
ةسارد؛يسيقلانيدلارصاننبهللادبعنبدمحم/ماهوألانميبهذلاهبتشميفعقوامم.مالعإلا
.م1941ه4017١مكحلاومولعلاةبتكم:ةرونملاةنيدملا.١طدمحميبلابردبعقيقحتو

صم

ه017+,يدادغبلادومحمنبدمحمراجنلانبا1١
/ةنيمثلاةردلابفورعملالوسرلاةنيدمرابخأ هققح؛يدادغبلاراجنلانبدومحمنبدمحمفيلأت

صا01/-.م١198ءها40١«ةفاقثلاةبتكم:ةكم."ط.دمحمحلاصهرشنوهيلعقلعو

ه01157.يدادغبلادومحمنبدمحمنراجنلانبا097
نبدمحأهبتاكءاقتنا؛يدادغبلارامجلانبدومحمنبدمحمل/دادغبخيراتليذنمدافتسملا

هيلعقلعوهّقّقح؛(يرجه7454-١١7)يطايمدلانبابفرعئيسحلاهللادبعنبكبيأ
ةرئاد:[دنملا]نكدلادابارديح.١ط.(نتسنرب)لف-يدحرفيبأرصيقهلمدقو

ةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).ص709.م919١ءه199١«ةينامثعلافراعملا

(١١/فلأ/4؛ةينامثعلافراعملا

ه"17764,ايركزنبرفعجنبدمحم.يخشرنلا."095

هققحوهلمدقوةيسرافلانعهبرع؛يحخشرنلاايركزنبرفعجنبدمحمفيلأت/ىراخبخيرات
رشبمهللارصنءيودبنيمأهيلعقلعو .[ه1١-40«فراعملاراد:ةرهاقلا.يزارطلا

1١(؛برعلارئاعذ).ص56٠

فشكم

ه9ت.دمحأنبدمحمنيدلاباهش,يوسنلا5
دمحأظفاحقيقحت؛يوسنلادمحأدمحمنيدلاباهشل/يتربكنمنيدلالالجناطلسلاةريس

ص175م1961ءها171/7«يبرعلاركفلاراد:ةرهاقلا.يدمح

فشكم

-9١ امه



ها"ت.يدزيلادمحمنبدمحم,ينيسحلاماظنلانبا._60

قيقحتوةمجرت؛نييسحلايدزيلاماظنلانبدمحمنبدمحمفيلأت/ةيقوجلسلاةياكحلايفةضارعلا

صاا/4.م1919هها194ادغبةعماج:دادغب-.نيمأنيسح«نينسحدمحممعنملادبع

فيظننبا17 هاق.يلعنبدمحم,يومحلا

نبيلعنبدمحمفيلأت/نامزلاثداوحيفنايبلاوفشكلاصيخلت:يروصنملاخيراتلا

فيظن وبأهقيقحتوهرشنبنبع؛يومحلا عمجم:قشمد-.شيوردناندعةعجارم؛ودودديعلا

صاهود.م١1981ه١«ةيبرعلاةغللا

فشكم

هاق.يلعنبدمحم,يومحلافيظننبا.7

يفنايبلاوفشكلاصيخلت:يروصنملاخيراتلا نبيلعنبدمحمفيلأت/نامزلاثداوح

فيظن م٠99١ه١4١١«باتكللةينطولاةسسؤملا:رئازلا.ودودديعلايبأقيقحت؛يومحلا

ص7

فشكم

ه7١4",هللادبعنبدمحأ,يناهبصألاميعنوبأ.4
-.جنرددنفيسةيانع؛يناهبصألاميعنيبأهللادبعنبدمحأفيلأت/ناهبصأرابخأركذباتك

جا”.م1974«ليربةعبطم:[ادنلوه]نديل

فشكم

نبدمحأنبدمحم,يلاورهنلا5 ه310018-2,.دمحم
يفيناميلاقربلا يفعسوتعم«يرجمحملارشاعلانرقلايفنميلاخيرات:ينامثعلاحتفلا رابخأ

ء١ط.يلاورهنلادمحمنبدمحأنبدمحمفيلأت/رطقلاكلذلنيينامثعلاوةسكارحلاتاوزغ

صه41لم1957.ه11781/«ةماميلاراد:ضايرلا.رساحلادمحهعبطىلعفرشأ

(5؛برعلاةريزجنعةيخيراتوةيفارغجثاحبأوصوصن)
فشكم

ا



نبدمحم,يريونلا٠"'. هال"دعبت.دمحمنبمساقلا
فيلأت/ةيردنكسإلاةعقويفةيضقملارومألاوماكحألاهبترجاميفمالعإلابماملإلاباتك

متأو؛بموكنييتاةرهاقلاونيلربتاظوفحنمهقيقحتأدب؛يريرنلادمحمنبمساقنبدمحم
-.١ط-.ةيطعلايروسزيزعروبيكنابةرهاقلاونيلربتاظوفحمنمهيلعقيلعتلاوقيقحتلا
-١15/8ها1١84-895«ةينامثعلافراعملاةرئادسلجمةعبطم:[دنمل]نكدلادابارديح

؛ةينامثعلافراعملاةرئادتاعوبطمنمةديدجلاةلسلسلا).جم4يفجال.م15

27-0

فشكم

نبكلملادبع.ماشهنبا٠١" ه١١1ت.بويأنبماشه

ىسومنبدسأنعماشهنبكلملادبعةياور/هبنمنببهونعريمحكولميفناجيتلاباتك
.ةينميلاثاحبألاوتاساردلازكرمقيقحت؛هبنمنباهمألهدجنعنانسنبسيردإيبأدبع

صد.04م1914ءها99١«ةينميلاثاحبألاوتاساردلازكرم:ءاعنص.؟ط

هئ7049/5,نسحملانبلاله,ئباصلالاله"1٠".
قيقحت؛عىىباصلالالهبفورعملانسحملانبلالهفيلأت/ءارزولاخيراتيفءارمألاةفحت

ص141-.م550١ه١«ةيبرعلابتكلاءايحإراد:ةرهاقلا.جارفدمحأراتسلادبع

فشكم

ها1١1ت.يلعنبريخلايبأنبهللالضف.يناذمهلا٠0".
؛نيدلاديشرةمدقمعم؛يناذمهلايلعنبريخلايبأنبهللالضففيلأت/خيراوتلاعماج
هعجار؛دايصلايطعملادبعداؤف«يوادنهىسومدمحم«تأشنقداصدمحمةيبرعلاىلإهلقن

ةرادإلا«يبونجلاميلقإلا,يموقلاداشرألاوةفاقثلاةرازو:ةرهاقلا.باشنخلاىيحيهلمدقو

جك.م١156ها980]«ةفاقثللةماعلا

فشكم

ا



ها1١ت.يلعنبريخلايبأنبهللالضف,يناذمهلا.5
/ناخنازاغخيرات:خيراوتلاعماج ةسارد؛يناذمحلايلعنبريخلايبأنبهللالضففيلأت

.م٠٠٠٠ه١845١ءرشنللةيفاقثلارادلا:ةرهاقلا.١ط.دايصلايطعملادبعداؤفةمجرتو

٠ص1

055,ىسومنامثعيبأنبدمحم,يناذمهلا. ه0/5

ىسومنامثعيبأنبدمحمفيلأت/بسنلايفىهتنملاةلاضفوىدتبملاةلاجعباتك

هلسرهفوهيلعقلعوهققح؛يناذمهلا ةماعلاةئيحلا:ةرهاقلا.5ط.نونكهللادبع

صاهم-.م918١ءهها8978«باتكلل

فشكم

ها21ت,نمحرلادبعنبدمحمنبدمحم.يشآيداولا٠,

-.١ط.ظوفحمدمحمقيقحت؛يشآيداولانمحرلادبعنبدمحمنبدمحم/يشآيداولاجمانرب

صدال4.م٠198ءها14.٠6«يمالسإلابرغلاراد:توريب

فشكم

ت.نمحرلادبعنبدمحمنبدمحم,يشآيداولا,”7 ها"

قيقحتوميدقت؛يشآيداولانمحرلادبعنبدمحمنبدمحم/يشآيداولارباجنباجمانرب

(ص1.05)جمافجا.م١9١ءهها40١«ىرقلامأةعماج:ةكم.ةليلابيبحلادمحم

نبدمحم,يدقاولا,”4 ه71١١-2.دقاونبرمع

نبرمعنبدمحمفيلأت/ةيقيرفإحوتف «راتملاةبتكموةعبطم:سنوت.يدقاولادقاو

جا.[ماؤ55فها

فشكمريغ
هل؟7١1١٠١,دقاونبرمعنبدمحم,يدقاولا.,.

جا؟.[ه١+9-]«ليلاراد:توريب.يدقاولادقاونبرمعنبدمحمفيلأت/ماشلاحوتف

جمايف

-م5.١-



1١10-1917اه نبنيسحلا.يناليثرولا .دمحم "٠

دمحمنبنيسحلل/ةيناليثرولاةلحرلابةروهشملا:رابخألاوخيراتلاملعلضفيفراظنألاةهزن

ص441-.م1574هه1794١«يبرعلاباتكلاراد:توريب.؟ط-.يناليثرولا

فشكم

نبرمع.يدرولانبا١" ها/45791١,رمعنبرفظملا

ةعبطملاتاروشنم:فجنلا.يدرولانبرمعنبرفظملانبرمعل/يدرولانباخيرات

جا.م1905ه1789١«ةيرديحلا

شلا777١1,ليلخنبطسابلادبع,ريزولانبا."

؛ريزولانبليلخنبطسابلادبعفيلأت/نيطالسلانمرصميلونميفنيطاسألاةهزن

-.م941١ه408١«ةينيدلاةفاقثلاةبتكم:ةرهاقلا.١ط-.يلعنيدلالامكدمحمقيقحت

صالاله

فشكم

دمحمنبدمحم.جارسلاريزولا." هلا158ت,يسلدنألا
/ةيسنوتلارابمخألايفةيسدنسلاللحلا ميدقت؛يسلدنألاجارسلاريزولادمحمنبدمحمفيلأت

جا7.ه17/7١؛ةيقرشلابتكلاراد:سنوت.ةليهلابيبحلادمحمقيقحتو

هلا١54ت.يسلدنألادمحمنبدمحم,جارسلاريزولا."5
ميدقت؛يسلدنألاجارسلاريزولادمحمنبدمحمفيلأت/ةيسنوتلارابحألايفةيسدنسلاللحلا

ءها1.5١-1١15٠04«يمالسالابرغلاراد:توريب.١ط.ةليشابيبحلادمحمقيقحتو

جمال.م41980

فشكم/ثحبلاةنيع

نبنيسحلا,يبرغملاريزولا”0 هئ77-١18,يلع

ملعيفسانيإلا دمحرشنللاهدعأ؛يبرغملاريزولايلعنبنيسحلل/باسنألا -.١ط.رساجلا

(5؛ةيونسلاتارادصإلا).ص787.م٠118ءه١4.٠:يبدألاضايرلايدان:ضايرلا

فشكم

ل



نبنيسحلا,يبرغملاريزولا"7 ه2183717١,يلع
عضووهلمدقوهققح؛يبرغملانبريزولايلعنبنيسحلاعمج/باسنألاملعبسانيإلاباتك
ص174-.م١198ها4٠0١«ينانبللاباتكلاراد:توريب.١ط.يرايبألاميهاربإهسراهف

فشكم

ه18717١١,نمحرلادبعنبدمحم.يباصولا.؟١

؛يباصولانمحرلادبعنبدمحمفيلأت/راثألاوخيراوتلايفرابتعالا[ىمسملا]باصوخيرات
ء«ه99١«يميلاثوحبلاوتاساردلازكرم:ءاعنص.١ط..يشبحلادمحمهللادبعقيقحت

صاله.م8

ها/7-18؟".يحينبميهاربإنبدمحم.طاوطولا.4

قازرلادبعقيقحتوةسارد؛طاوطولايحينبميهاربإنبدمحمفيلأت/ربعلاجهانموركفلاجهابم
صه98.م٠166ءها157١«تاعوسومللةيبرعلارادلا:توريب.١ط.يبرحلادمحأ

فال77118,ىيحينبميهاربانبدمحم,طاوطولا"4

يحينبميهاربإنبدمحمل/رصمةيفارغجنمتاحفص:ربعلاجهانموركفلاجهابمنم
ةفاقثللنيطولاسلحملا:تيوكلا-.١ط.يماشلامعنملادبعلاعلادبعقيقحتوةسارد؛طاوطولا

(ةيئازتلاةلسلسلا).ص١7٠.م١14481١ءه١.14١«بادآلاونونفو

فشكم

هلا1١7ت.يناولملافسوي.ليكولانبا."

قيقحتوةسارد؛يناولملاليكولانبفسويل/باونلاوكولملانمرصمكلمنم.بابحألاةفحت
/بابحألاةفحتليذباتكلابو.ىسيعقازرلادبعقازرلادبعءلالهدمحأدامعقيلعتو

.١ط.يقشمدلايدركلاكيبىضترمل .م١٠٠٠ءها١417١«عيزوتلاورشنلليبرعلا:ةرهاقلا

(ةيخيراتلاةبتكملا).ص٠٠6

ك0



ها/79418يلعنبدعسأنبهللادبع,يعفايلا١"
تومخيراتوناسنإلالاوحأبيلقتو؛نامزلاثداوحةفرعميفناظقيلاةربعونانجلاةآرم

نكدلادابآرديح.يعفايلايلعنبدعسأنبهللادبعفيلأت/نايعألانمنيروهشملاضعب

ج4-.م918١؛ه10771/«ةيماظنلافراعملاةرئادسلجم:[دنهلا]

نبتوقاي.يومحلاتوقاي."7 ه171ت.هللادبع
/يومحلاتوقايدنعةيناميلانادلبلا ىلعنبليعامسإقيقحت؛يومحلاهللادبعنبتوقايل

ءه1.65١«ةيتيوكلاةيفارغحلاةيعمجلا:ايفارغحلامسق«تيوكلاةعماج:تيوكلا.عوكلا

نعردصتةيملعةلسلس).ص77م6 ايفارغحلامسق«ةمجرتلاوثوحبلاةدحو

(ةيتيوكلاةيفارغحلاةيعمجلاوتيوكلاةعماجب

فشكم

ه"171ت.هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوقاي."؟؟
ىبحيقيقحت؛يومحلاهللادبعنبتوقايفيلأت/ةريدلاوتارادلاورودلانيبلأدلاولزخلا

ءايحإ).ج7.م1494ءها١5١119«ةفاقثلاةرازو:قشمد.نارمحبيدأدمحم«ةدابعايركز

٠١5(؛يبرعلاثارتلا

فشكم

ه1171ت.هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوقاي."1
-.دليفنتسوقيقحت؛يومحلاهللادبعنبتوقايفيلأت/اعقصقرفملاوعضوكرتشملاباتك

ص(اله.م1845.ه155١١؟«ليربةعبطم:[ادنلوه]نديل
فشكوم

ه"71-ت.هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوقاي.0
«ىنثملاةبتكم:دادغب-.يومحلاهللادبعنبتوقايفيلأت/اعقصقزتفملاواعضوكرتشملاباتك

صقالول.م1971ها8417

فشكم

-5".1١ك-



ه"71-ت.هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوقاي.,7
ءطايخةبتكم:توريب.دليفنتسوقيقحت؛يومحلاهللادبعنبتوقايل/نادلبلامجعم

جاك[م19107-]
فشكم

ه7"ت,هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوقاي.""377
جه.م1919ءه199١«رداصراد:توريب.يومحلاهللادبعنبتوقايل/نادلبلامجعم

نبتوقاي,يومحلاتوقاي"6 ه7"ت,هللادبع
راد:توريب.١ط.يدنجلازيزعلادبعديرفقيقحت؛يومحلاهللادبعنبتوقايل/نادلبلامجعم

جال.م٠99١.ءها١145٠١«ةيملعلابتكلا

فشكم

ه"71ت.هللادبعنبتوقاي,يومحلاتوقاي"5
مجعم .١ط.يومحلاهللادبعنبتوقايل/نادلبلا جالم٠199ه415١ءرداصراذ:توريب

فشكم/ثحبلاةنيع

ه1917دعبت,بوقعييبأقاحسإنبدمحأ,يبوقعيلا٠"
ءها179ءرداصراد:توريب.يبوقعيلابوقعييبأقاحسإنبدمحأل/يبوقعيلاخيرات

جادم

فشكم/ثحبلاةنيع

ه101دعبت,بوقعييبأقاحسإنبدمحأ,يبوقعيلا1١".
/يبوقعيلاخيرات -.مولعلارحبقداصدمحمهلمدق؛يبوقعيلابوقعييبأقاحسإنبدمحأل

جا".م454١ءه84١«ةيرديحلاةعبطملا:فجنلا

ها"ت.ديجملادبعنبيقابلادبع,يناميلا"1"

قيقحت؛يناميلاديحبادبعنبيقابلادبعل/نميلاخيراتيفنمزلاةجهب[ىمسملا]نميلاخيرات
صا1/4.م555١ءها٠78١©«ةملكلاراد:ءاعنص؛ةدوعلاراد:توريب.يزاجحىفطصم

1اي



ه170-318.دمحمنبنمحرلادبع.يميلعلانميلاوبأ"7
ةعبطملا:ةرهاقلا.يميلعلانميلايبأدمحمنبنمحرلادبعل/ليلحلاسدقلاخيراتبليلحلاسنألا

صالا7-.م855١ءها51م1«ةيبهولا

ه17-911-.دمحمنبنمحرلادبع.يميلعلانميلاوبأ."

هلمدق؛يميلعلانميلايبأدمحمنبنمحرلادبعل/ليلحلاسدقلاخيراتبليلحلاسنألا رحبدمحم

جا-.م958١ه17848١«ةيرديحلاةعبطملا:فجنلا.مولعلا

ها1-7١17,يراصنألاميهاربإنببوقعي.فسويوبأ."0

افولايبأقيقحت؛يراصنألاميهاربإنببوقعيفسوييبأل/يعازوألاةريسىلعدرلا
صا17.م1978هاهال,ةماقتسالاةعبطم:ةرهاقلا.يناغفألا

فشكم

فا/11715٠١.يكبلعبلادمحمنبىسوم,ينينويلا"7
تظنديشرلاهللابيبحدمحمحيحصت؛قينويلايكبلعبلادمحمنبىسومل/نامزلاةآرمليذ

]نكدلادابارديح 1١9814-بها7"م١-١1ا/4(ةينامثعلافراعملاةرئادسلجم:[دنهلا

جكم

فشكم

نبىسوم,ينينويلا"07 فا/771١,.يكبلعبلادمحم
نعححص؛يينويلايكبلعبلادمحمنبىسومل/نامزلاةآرمليذ نيتظوفحملانيتميدقلانيتخسنلا

-.ةيدنهلاةموكحللةيفاقثلارومألاوةيمكحلاتاقيقحتلاةرازوةيانعبلوبناتسإودروفسكأنم

ج4-.م1997ها4117«يمالسإلاباتكلاراد:ةرهاقلا.؟ط
فشكم

ها0610هوحن.يرتيفلابوقعي"4

/سدقملاتيبخيرات ديعسقيلعتوةمجرتءيرتيفلابوقعيفيلأت نامع.١ط.يواشيبلا

ص4٠1-.م1598ه4191«قورشلاراد:[عندرألا]

فشكم
«ه*©#**©©©«#ة«##|#«##©#

-١,“





نيفلؤملابيناجهفاشك



نيضلؤملابيناجهفاشك
١١1/4دوادنبدمحمنبنابعش«يراثآلا

7١1/7ليلحخنبدومحمنبدمحم«يونوقلااجآنبا

مام1١8-75هللادبعنبنيسحلانبدمحم؛يرحآلا

3110831174-7108رشبنبنسحلامساقلاوبأءيدمآلا مز5

-7141811/0-171077١1/84يعاضقلاهللادبعنبدمحم«رابألانبا

11

<١يناتشولارمعنبةفيلخنبدمحم«يبألا

نبهللادبع«ينايبألا 7017يميمتلادمحأ

١/١٠يفوكلادمحمنبدمحأنبدمحم«يدرريبألا

١8م6بايددمحم«يديلتألا

نبا 8191-81١854175١109دمحمنبىلع«ريثألا

-١188”دمحمنبكرابملانيدلادحب«ريثألانبا 5١85 088-1١7

١94"دمحمنبهللارصن«يرزجلاريثألانبا - 7١88 1١4. - 1١8

نبليعامسإ«يبلحلاريثألانبا ١4١دمحأ

نبميهاربإ«يبادحألانبا ١95”ليعامسإ

١٠٠007حامرلانسحنيدلامحبنببويأءبدحألا
لاال917١فسوينبليعامسإ«رمحألانبا ماو

دمحمنبهللادبعءصوحألا /١9”يراصنألا

7١99ييلغتلاثوغنبثايغ«لطخألا

شفحخألا .177.٠ةدعسمنبديعس«طسوألا "7.8-١147-1414

- ك""ا,١و



شفعألا ٠١4"لضفلانبيلع«ريغصلا

504هللادبعنبدمحمنبدمحم«يسيردإلا

5١951رفعجنببلعتنبرفعج«يوفدإلا 215١980

5١هدمحمنبدمحأ«يوهندألا

١١٠"نامثعنبيلعنسحلاوبأ«يلبرإلا

١705ىسيعنبيلعنيدلاءاهب«يلبرإلا
57.17دمحمنبيلعنيدلاءالع«يلبرإلا

نبدمحم«يليبدرألا 7١١/8يغلادبع

م18,#”187فسوينبنموؤملادبعءيومرألا

م1ديعسنبنغلادبعديعسوبأ«يدزألا

١7١9دمحأنبدمحمرهطملاوبأ«يدزألا

نبدامح«يدزألا ١45قاحسإ

نبميهاربإ«قرزألا ٠٠7"نمحرلادبع
نبا ٠١79يلعنبدمحم«قرزألا

قرزألانبا 1١9/8"فسوينبدمحأ«يقرافلا

م0.١-8١99دمحأنبهللادبعنبدمحم«يقرزألا

7١-21140١7١5دمحأنبدمحمروصنموبأ«يرهزألا

-7١17"ركبيبأنبدمحمنبدلاخ«يرهزألا 705١١

70٠.1رمعنبدمحأنبةزمح«يبرغلاطابسأنبا

٠١/١ليلخنبدمحمنبدمحم؛يدسألا

١1/7ميهاربإنبدمحمنبميهاربإ«يبييارفسإلا

-و,“



١:49دمحمنبرهاط«ئييارفسإلا

.186٠-١٠١١ىفطصمنبءادفلاوبأءيقحليعامسإ

نبدمحأ«يليعامسإلا ١57ميهاربإ

-١٠/8نسحلانبميحرلادبعءيونسألا ١87

دوسألا 6.٠.14دمحأنبنسحلا«يناحدنغلا

نبا 77١1ىميمتلافسوينبدمحم«ينوكارتشإلا

١٠١9هللادبعنبدعسفلخوبأ,«يرعشألا

ناويطرقلاميهاربإنبدمحمنبدمحأ«يرعشألا

نبدمحم«رقشألا ١١١ليعامسإ

نبدمحمنبدمحأ«ينومشألا 277147719ميركلادبع

770١ىسيعنبدمحمنبيلع«ينومثألا 2707٠١

١57-١١نمحرلادبعنبدومحم«يناهفصألا

87714-7١177بيرقنبكلملادبع«يعمصألا

يبأنبا م.١.-”..5مساقلانبدمحأ«ةعبيصأ

١514دمحمنبدمحأ«مثعأنبا

نبا م4٠١1١58دايزنبدمحم«يبارعألا

نبدمحم«جرعألانبا ١55باهولادبع

,نادمهىشعأ 75778٠ثراحلانبنمحرلادبع

نبفسوي«يرمتنشلاملعألا 895ناميلس

-8م”.1١-



نبا دمحمنبميهاربإ«يليلفألا 77717يسلدنألا

7١/17ناخرطنبيفاكنسح«يراصحقألا 2708١

ملأميهاربإنبدمحأ«يسيديلقألا

نبا 57.دمحأنبهللاةبه«ينافكألا

١517يلعنبدمحمنبدمحم«مامإلانبا

1١5-١59ودمحمنبنيمأدمحمهاشدابريمأ

١٠١دمحمنبدمحم«جاحلاريمأنبا

”717-1117/ديعسيبأنبنمحرلادبع«يرابنألانبا

نبمساقلانبدمحم؛يرابنألانبا 77+14211/١دمحم

"017لهسنبىسيعغبصألاوبأ,يسلدنألا

١77جارسنبمساقلاوبأ«يسلدنألا

دمحمنبدمحأءيسلدنألا ؟75يبانعلا

7781/7785تباثنبسوأنبديعس«يراصنألا

نبنمرلادبع«يراصنألا 77017ميركلادبع

57رمعنبهللادبع«يراصنألا

58فسوينبىسوم«يراصنألا

نببوقعي«يراصنألا +١17ميهاربإ

م.778رمعنبدواد,يكاطنألا

607.9ىيحينبديعسنبىيحب.يكاطنألا

مل-.9٠٠دمحأنبدمحمتاكربلاوبأ«سايإنبا

1١١غ.دمحأنبرهاط,ذاشبابنبا

-



-١٠0ىلعنبدمحمرفعجوبأ«يمقلاهيوبابنبا ١154

«ةدازيحةحابلا ١7ميلسنبنمحرلادبع

١84-١ا/4دعسنبفلخنبناميلس«يجابلا

نبنسحلاءيمطافلاهللابزيزعلارايزاب 5.14نيسحلا

«شيطابنبا ١6هللاةبهنبليعامسإ

١15مكحنبدمحمنبهللادبع«ريشقاب

١41-١97دمحمنببيطلادمحم«ينالقابلا

74١"نيسحلانبيلعنسحلاوبأ«يلوقابلا

7747دمحأنبنمرلادبع«يمرضحلايثكاب

5.18ينارحلانانسنبرباحنبدمحم«يناتبلا

نبا ١57يلعنبرمعنبيلع«ينونتبلا

-١١1450ىيحينبديبعنبديلولاءيرتحبلا “7١147

١984دمحأنبفسوي«ينارحبلا

رمعنبدمحم«قرحب 7741يريمحلا

١15دمحأنبزيزعلادبعيراخبلا
نبدمحم«يراحبلا ".و4-195ليعامسإ

٠٠١١دمحأنبنمحرلادبعنبدمحم«يراحبلا

ناويقابلادبعدمحت«يراحبلا

"74/8دمحأيبأنببيطلاوبأءيحونقلايراخبلا

نبا 5015ليئاربجنبهللادبع؛عوشيتخم
5":نافهنبردبتنبقنرخلاءردبتنب

-١ووعواد



نبدمحأ,يناذمهملانامزلاعيدب "ه١.576٠نيسحلا

87١5ليعامسإنبدمحأنبنيسح«يقاربلا

«يعربلا ١٠7"ىلعنبدمحأنبميحرلادبع

15١١-١١"نيدلاماسحنبيقتملايلعءيروفلاناهربلا

يلعنببوقعيءيوسوربلا ١١7ينوميملا
١51شحولايبأنبهللادبعهيربنبا
1/نمحرلادبعنبباهولادبع.«يهيربلا

5١14ورمعنبدمحأركبوبأ«رازبلا

5١5باهشنبدمحمنبدمحم«يزازبلا
"0نمهبنبذاعموبأءدربنبراشب

-8*7نسحلانبجرفلايبأنبيلع؛يرصبلا 75"

-١8"بيطلانبيلعنبدمحم«يرصبلا 7١5

8.117ثراحلانبفسوينبانحوي«قيرطبنبا

٠١

نبهللادبعءيسوميلطبلا م99-.57٠دمحم

-9١9دمحمنبهللاديبع«ةطبنبا "8م

م7997١"هللادبعنبدمحمهللادبعوبأ,ةطوطبنبا
"75-7١4ىلعنبدمحمهللادبعوبأ«يلعبلا

5747حتفلايبأنبدمحمنيدلاسم«يلعبلا

سو.عغ١-



١7ناهربنبيلعنبدمحأ,يدادغبلا

771ىلعنبدماحنبنسحلا,يدادغبلا

77/دمحمنبنمحرلادبع«يدادعغبلا

8فسوينبفيطللادبع«يدادغبلا

نبهللادبع,يدادغبلا م.٠7.زيزعلادبع

779دمحمنبمناغ,يدادغبلا

م77فيطللادبعنيدلاقفوم«يدادغبلا

نبهللادبع,يرغبلا ماس-»7.دمحم
7873دوعسمنبنيسحلاةنسلاييحم«يوغبلا ,مو

نبفلخ«لاوكشبنبا 054١كلملادبع - مسرب.ملام.74٠

م9+99رمعنبرداقلادبع«يدادغبلا

5707مصاعنبةملسنبلضفملا«يدادغبلا

وبأ 770477108يوفكلاىسومنببويأ«ءاقبلا

نبحلاص«يمشاحلاءاقبلاوبأ. ١47نيسحلا

مسال»1407054-+47رمعنبميهاربإنيدلاناهرب«يعاقبلا

نبدمحم«لاقبلانبا م.ليعامسإ

؟4/يزاريشلارصنلايبأنبناهبزور«يلقبلا
١707ليدنقدمحم«يلقبلا

ماو-؟7اا/ا/يدسألاريبزلاءراكبنبا

"775يرعشألادمحأنبىيحينبدمحم؛ركبنبا

مر04-"7144975رباجنبىيحينبدمحأ«يرذالبلا

-1.8غ5-



56دمحمنبدمحمنيدلايقت«يسنطالبلا

٠١ه7٠١ىلعنيدلاءالع«نابلبنبا

٠هه-7٠5ريشبنبناميلسنبلتاقم«يحخلبلا

م".ىيحينبدمحمنبدمحأسابعلاوبأءيدلبلا

قدحىلعنبدمحمهللادبعوبأ«يسنلبلا

نقريشآيداولادمحأنبيلعنبدمحأ؛يولبلا

نبدلاخ«يولبلا م١0دمحأنبىسيع

م09ريمعنبدمحمنبهللادبع«يولبلا

١دمحمنبفسوي«يولبلا

نبدمحأنبنسحلاءانبلانبا ؟ه7هللادبع

”ه/.دمحأنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ«ءانبلا

م.75-م.7+نامثعنبدمحمنبدمحأ«ءانبلانبا

وبأ«ينانبلا "ه5نسحلانبدمحمهللادبع

-مالا“دمحمنبيلعنبحتفلا«يرادنبلا مام

دمحمنبريهز«ريهزءاهبلا ١7/05يدزألا 778٠١

نبنمحرلادبع؛يلكهبلا م88نسح
نبنسحلا,لولهبلانبا ١لولهبلا

نبروصنم«يتوهبلا ”*18-57٠0سنوي

نيراييدمحمنبدمحمنبنسح«قيروبلا

١514ركبيبأنبدمحأءيريصوبلا
ديعسنبدمحم«يريصوبلا 57/15يجاهنصلا

1١.4



ما"717يروصنملاسربيب

قيبلا ١١/6دمحمنبرفعج.فاقسلا

؟0./7-27597785يلعريبنبدمحمنيدلاييحم«يلكرببلا

لءى#»الدمحأنبدمحم«ينوريبلا سايلنسسوسليالا

نبرمعنبهللادبع«ءيواضيبلا 9"دمحم

؟«.1707رذنمنبركبوبأ«راطيبلا

دمحأنبهللادبع«راطيبلانبا -”.77يقلاملا م.م

270857.5دمحمنبميهاربإ«يقهيبلا

"مه-11/يلعنبنيسحلانبدمحأ«يقهيبلا

م.يلعنبنيسحلانبءالع«يقهيبلا
م24.٠1ديزنبيلع«يقهيبلا

"85دمحأ«يفنحلانيدلاجاتنبا

يلعنبدمحم«يحاتلا م1865,8٠١9هيبجحاصلا

؟//4-”41يرمعلابيطخلاهللادبعنبدمحم«يزيربتلا

١دمحأنبدمحمنبهللادبع«يناجتلا

نبمساقلا«يبيجتلا 6091417دمحمنبفسوي

هدمحمنبدمحم«يناتحتلا

79٠0-540ةروسنبدمحمنبىسيعوبأ«يذمزتلا
77م5989.77.2154نسحلانبيلعنبدمحم.ءيذمزلا

نبلهسدمحموبأءيزستلا م.هللادبع



م7غ0-"9غ7هللادبعنبفسوي«يدربيرغتنبا

م.رمعنبرداقلادبع«يبغتلا

7.5رمعنبدوعسمنيدلادعس«ينازاتفتلا "794.9/5١,.94-

نبنيدلايقت«يزغلايقتلا ١)"رداقلادبع - 7٠١

يقت ”؟0.-»5144يلعنبدمحأنبدمحمءيسافلا

ركبيبأنبدمحم«يناسملتلا 0١”"يراصنألا

6١17روقنملادمحمنبدمحأ«يميمتلا

"707990يدسألايبضلارمعنبفيس«يميمتلا

577+لكوتملانبتعكدومحم«يئتْلا

-»14ىلعنبنسحملايلعوبأ«يحونتلا 91105195941-7918”

؟؟914نسحملانبيقابلادبع«يحونتلا

506رمعنبدمحمنبدمحم«يخونتلا

١١95يرعملادمحمنبلضفملا«يحونتلا

دمحم«يداقوتلا 8١/8فيرشلا

8١9نسحنبهللافطل«يناقوتلا

نبدمحأ«يشافيتلا ميغ.الا”و-77917دمحأنبفسوي

نبدمحأ«ةيميتنبا ”.م8-١5مل,445-8٠٠ميلحلادبع

-447يفوكلادمحموبأ«تباثيبأنبتباث 444

م7608عئباصلانسحلاوبأ«ةرقنبنانسنبتباث

نبتباث نبتباث«ةرق 8.141727٠14١ينارحلاةرق

-و,عها



5414/-4145دمحمنبنمحرلادبع«يبلاعثلا

7١89ليعامسإنبدمحمنبكلملادبع«يبللاعثلا )091-2414921958٠

10-4"

.١88-795ينابيشلاديزنبىيحينبدمحأ«بلعت

دمحأنبدمحم«رباجنبا 78١.457"يسلدنألا

نبرباح ٠١47"يفوكلانايحنبرباج«نايح
88ه75.91781رحبنبورمع,ظحاجلا

657فسوينبنسحلادمحأ؛يدربراجلا

1يروباسينلايلعنبهللادبع.دوراجنبا

م07ه+هللادبع«يروبحلا

5701يسنلبلادمحأنبدمحم«ريبجنبا

؟ه1غ,7867يدادغبلادوادنبدمحم«حارحلانبا

نبا نبعيكو«حارجلا 4550-458حيلمنبحارجلا
””25481640/8/0ركبيبأنبديزنبركبوبأ«يعارجلا

نبيلع«يناحرملا 7706نسحلانبزيزعلادبع
نبدمحأ«رازجلانبا 24555.1414يناوريقلاميهاربإ

نبا -85٠دمحمنبدمحم«يررزجلا ع5ه

م.عغ9.465,.459-455دمحأنبدمحم,يلكلايزحنبا

نبرداقلادبع«يريزجلا ماب.م”9ه9دمحم

يلعنبدمحأ,صاصجلا 4174-47٠١يزارلا

45ةرمسنبيلعنبرمع؛يدعجلا

-1١.45-



48١-؛ا/5دمحأنبدمحمءىلحملانيدلالالح

نبناميلسءلجلحنبا م.54/39٠.541ناسح

نبدمحمنيدلاردب«ةعامجنبا ٠.94ميهاربإ 5.9 2484 - 1١

5غ95-مهدحاولادبعنبئغلادبع«يليعامجلا

"مهر,-78ه1/,495-49ههللاديبعنبمالسنبدمحمءيحمجلا
ادوعسمنبنيدلاثايغ«يناشاكلاديشمج

دمحمنبيلع«ليمجنبا ,؟7٠“١يرفاعملا

ليمج 51709رمعملانبليمج«ةنيثب
نيجنبنامثع«نيحنبا "1*8-.٠*7يلصوملا

"م١-575/2دمحأنببوهوم«يقيلاوجلانبا

نبنيسحلا؛يناقروجلا 4917نيسحلانبميهاربإ

لثوإل504016مالا-غ:ةلعكيلعنبنمحرلادبع«يزوجلانبا

ضلضليضمضف

نبليعامسإءيرهوجلا ؟8./8-8/94يبارافلادامح

نبكلملادبع,نيوجلا مارمار6-ه5,الهللادبع

ه79يناسغلادمحأنبدمحمنبنيسحلا«ينايلا

ه6نايحنبدمحمنبهللادبع«ينايحلا

نبليعامجإ«يلاطيلا هالاىسوم

نبا مالا/.9559ركاشنبىيحي«ناعيجلا

ه1يدهازلاينوقلاهللالضفنبيلع«يناليجلا
نبدمحأ«متاحنبا "1/0يلهابلامتاح

- لاع#.١



ه8-ه7دمحمنبنمحرلادبع«متاحيبأنبا

متاحوبأ 117غ7785317171-5885دمحمنبلهس«يناتسجسلا

م7717/87175يناذمهلادمحأنبنسحلا:«كئاحلانبا

نبمتاح«يئاطلامتاح 57/1دعسنبهللادبع

١١/9ه1.-89هركبيبأنبرمعنبنامثع«بجاحلانبا

4هللادبعنبىفطصم«ةفيلخيجاح

ه15-547هللادبعنبدمحم«يروباسينلامكاحلا

"7117هللادبعنبديعسنبميهاربإ«لابحلا

هها)-هؤا/نابحنبدمحم«يسبلانابحنبا

مامنمعايبطرقلابيبحنبكلملادبع«بيبحنبا

؟7١م.-"االههوغ,ههاليدادغبلابيبحنبدمحم«بيبحنبا

57/١رمعنبنسحلا؛يبلحلابيبحنبا
هب.دهومراشوكدرونبملسم«جاجحلانبا

-55١ىسومنبدمحأنبىسوم؛يواجحلا ه4
رجحنبا -5.0589.08187ه58يلعنبدمحأ؛ينالقسعلا

سس

رجحنبا 5.048٠0١98دمحمنبدمحأ«يمثيطا -5١8

لضفنبدمحم«ةجحلا 4١9يبوقعيلا

ةجحنبا "96ه-5791يلعنبركبوبأءيومحلا

91١"ىيحينبدمحأ؛ةلجحيبأنبا

50دنسحلانبناميلس«يروجحلا

-معغ.3٠-



+77-7٠+يميزنايولعنبهللادبع,دادحلا

<دومحم,دادحلا

؟25174910/0375هللاةبهنبديمحلادبع«ديدحلايبأنبا

رحلا +177نسحلانبدمحم«يلماعلا

نبدمحأ«ينارحلا 57/يلبنحلانادمح

نبقاحسإنبميهاربإ«يبرحلا 5107/951٠(ميهاربإ

17١"قازرلادبع«يبرحلا
"4.4-/9+٠١دمحمنبيلعنبمساقلا«يريرحلا

نبدعسنببيعش«شيفيرحلا "17يققاكلادبع

دمحأنبيلعمزحنبا 541474.65-"#7"يسلدنألا ل1.05-

ملولم4اال

”4.9-74017يحرزخلاديلووبأءرذنملانبتباثنبناسح

609914نيناسحديمحلادبعءنسح

نسحلاوبأ -5148ليعامسإنبيلع,يرعشألا 41410

م149.7986--514/8راسينبنسحلاديعسوبأءيرصبلانسحلا

نسحلاوبأ ه١.56٠دمحمنبدمحم«يركبلا

نسحلاوبأ -4١7",دمحمنبيلع«يماهتلا 15141١١

؟.8ه١ليعامسإنبرفاغلادبع«يسرافلانسحلاوبأ

اناتتنيسحلانبهللادبع«نوئسحنبا

8.67ىسومقاحسإ«نيسحلا

-9غ.١-



+48هللادبعوبأ«بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

؟41/8-574١يلعنبميهاربإقاحسإوبأءيرصحلا

؟9١1يرهفلائغلادبعنبيلعءيرصحلا

-”88نمؤملادبعنبدمحمنبركبوبأ«ييصحلا 00+
<01ميهاربإنبدمحأنبدمحم,باطحلانبا

«0/ييعرلانمحرلادبعنبدمحم«باطح

8حلاسنبفسوي«يئفحلا

-<5.-848يفنحلاميهاربإنبدمحمنبميهاربإ«يبحلا

ماىنساحملايبأنبةفيلخ«يبلحلا

نبيلعنيدلارون«يبلحلا ”؟9/ميهاربإ
551١حاتفلادبع«ولحلا

مس.7م١.امننبدمحمهللاةبهءاقبلاوبأءيلح
31يناجرجلانسحلانبنيسحلا«يميلحلا

50721515لئاضفلايبأنبكلامنبدمحم«يدامحلا

نسحلانبدمحمءنودمحنبا 47١»يدادغبلا

دمحمنبميهاربإ«ةزمحنبا -570يقشمدلا 55/8

نبةزمح,يناهفصألاةزمح مع.ل5597.5941477نسحلا

ةزمحنبا 7١"يلعنبدمحم«ييسحلا

ةزمحنبا 17١+يلعنبدمحم,ءيسوطلا

5٠٠١ينايزلافسوينبىسومءومحوبأ

"5/931/71.4يككمنبدمحمنبدمحأ«يومحلا

-١,.مهوز



31/4هللادبعنبحوتفنبدمحم«يديمحلا مام.8.6

نبهللادبعءيديمحلا +170ىسيعنبريبزلا

نبا 4و١-1/5دمحمنبدمحأ«لبنح

<97دمحمنبدمحأنبهللادبع«لبنحنبا

م«0177هللارصننبميهاربإنبدمحأ«يلبنحلا

نبدمحم«يلبنحلانبا -7471ميهاربإ "؛7ه

نيدلاحصان«يلبنحلانبا <59144محننبنمحرلادبع

نبنامعنلا«ةفينحوبأ 5948495١675قوكلاتباث

نبنينح م.ه6١١-01١يدابعلاديزوبأءقاحسإ

<91لامك«توحلا

١70/8يلصوملايلعنبدمحم«لقوحنبا
فسوينبدمحم«نايحوبأ 7.7-598يسلدنألا 479-7471"

فلخنبنايح«نايحنبا -"79.9يبطرقلا مم.

؟غم.لاو-ا.١7-8دمحمنبيلع,يديحوتلانايحوبأ
١"يدادغبلارديحنبدمحم«رديحنبا

"2ىميمتلاناميلسنبيلع«ةرديحلا

"غمع-848ىلا.-ا.يميمتلانامعنلاةفينحوبأ؛نويحنبا

نزاخلا ١١"دمحمنبيلع,يدادغبلا

5١١١روصنملانمحرلادبع«ينزاخلا

ديزينبدلاخ«بتاكلادلاح "47هيميمتلا

475١ماشهنبدمحم«يدلاخلا

وهوا



نبنيسحلا«هيولاخنبا -ال9١ناذمحلادمحأ ١18/8-78411/ال5١

7١5رمعنبدمحمنبرمع«يزابخلا

-١10"مناغنبرشب«يضابألايناسارخلا 7١5

نبقحلادبع«طارخلانبا 7١/8نمحرلادبع

٠17لهسنبرفعجنبدمحم«يطئارخلا

ماس7سبا١يدادغبلادمحأنبهللاديبع«ةبذادرخنبا

"4179يهوفنبناسحنبقاحسإ«يميرخلا

نبدمحم«ئيوزقلابيطخلا -”15ه8هنمحرلادبع 1١ه

31١*5٠١١دمحأنبدمحمنبيلع«يعازخلا

نبدمحأ,يجرزخلا 7١9دمصلادبع

7٠٠-١7١"ريخلايبأنبهللادبعنبدمحأءيجرزخلا

77117ركبيبأنبنسحلانبيلع«يجرزخلا
ةعزخنبا -ا/لا#قاحسإنبدمحم«يروباسينلا ن*مه

مالا114#رصاننيدلانيعموبأ,ميكحلاورسخنبا

--"815يناوريقلادسأنبثراحلانبدمحمءيبشخلا م1819

ريهمنبورمعنبدمحأءفاصخلا 7٠77ينابيشلا

٠١-ا/7ميهاربإنبدمحمنبدمح«يباطخلا

نبريزولاء«بيطخلانبا م٠9.بيطنخلا

بيطخلا وا.اللاهللادبعنبدمحم«فاكسإلا 1.6.154

51١

ساوهالد



نبدمحأ,يدادغبلابيطخلا 75447117171444ءاله.-ال*"ا/ليلع

٠«ا

بيطخلا -١151يلعنبىيحي«يزيربتلا 54145 2,١5 - ١4

بيطخلا “ه١دمحأنبدمحم«ئيبرشلا

-اله”نوراهنبدمحمنبدمحأ«لالخلا "وه

*.همييسحلانسحنبنيسح«يلاخلخلا

لم9اله"دمحمنبنمحرلادبعءنودلخنبا ملكه

,ا71597501717ركبيبأنبدمحمنبدمحأ,ناكلخنبا

ةفيلخ 7787/7ءالهل-ا/لهالطايخنبةفيلخ«يرفصعلا م1

ليلخ 755ىسومنبقاحسإنبليلخ«يدنجلا
نبليلخلاىلعيوبأ«يليلخلا .7٠هللادبع

نبورمعتنبرضامت«ءاسنخلا ١451١-”:ه/مديرشلا

1١5-١95سابعلانبدمحمركبوبأ«يمزراوخلا

نبمساقلا«يمزراوخلا ١1514-7457نيسحلا

"4-٠٠١فسوينبدمحأنبدمحم«يمزراوخلا

م88..ه"ىسومنبدمحم«يمزراوخلا

١5روانمنبدمحم«يحنوخلا

نبرابحلادبع«ينالوخلا م١دمحمنبهللادبع

51١١5رهاطنبفسويبوقعيوبأ«يبوخلا

نبميهاربإ«يرايخلا ١450نمحرلادبع
5١“دمحمنبميحرلادبع«طايخلانبا

هسومث



نبرمع«مايخلا ٠.810"ميهاربإ

ريخنبدمحم«ريخنبا ”.255/5يليبشإلا
٠71ةيفلسلارادلا

مساسىالالا-ال518دمحأنبرمعنبيلع«نيطقرادلا

نبهللادبع«يمرادلا /ا/,الال؟نمحرلادبع

سمعودمسم#نسحلانبسيردإ«يليعامسإلاقلطملايعادلا

٠٠4ميهاربإنبدمحمنبنيسحلا«يناغمادلا

771 ىيحينبديعسنبدمحم«يثيبدلا

نبا رمعنبدمحأ«يئالدلا .64٠يرملا

5.5١-"059ىسيعنبىسومنبدمحم«يريمدلا
ا/و-الالهنامثعنبديعسنبنامثع«ينادلا

"9-78٠١يناتسجسلاثعشألانبناميلس«دوادوبأ

7845يناتسجسلاثعشألانبناميلسنبهللادبع«دواديبأنبا

وبأ«يدوادلا 8١٠١1رصننبدمحأرفغح

المكدمحمنبيلعنبدمحم«يدوادلا

//.7070ىسيعنبرمعنبهللادبع,يسوبدلا

ماما/88نسحلانبرمع«يبلكلاةيحدنبا

"475ال894دمحمنبدمحأ,يلطسقلاجاردنبا

؟*و.٠دمحأنبدمحمنبدمحأ«ريدردلا

741رفعحنبهللادبع؛هيوتسردنبا

١4075نيزرنبيلعنبلبعد«يعازخلالبعد

-.8ه8عا



مالولبءك28١٠دمحمنبميهاربإ«قامقدنبا

-ال١5يلعنبدمحم«دبعلاقيقدنبا م١٠

م١0هللادبعنبيلعنبدمحأءيحلدلا

-م7٠هللادبعنبميهاربإ«مدلايبأنبا م14١٠

نبميهاربإءمدلايبأنبا م١741معنملادبع

”417“ركبيبأنبدمحم«ئيمامدلا

5١١١يلعنبرفعحلضفلاوبأ«يقشمدلا 23١١9

م.هنمحرلادبعنبدمحم«يقشمدلا

/م.9-م5١ديعسدمحمنمحرلادبع«ةيقشمد

١586814"فلحخنبنموملادبع«يطايمدلا - 8٠١١

نبهللادبعءايندلايبأنبا م4.-م38٠١دمحم

نبا ١9يلعنبدمحم؛ناهدلا

م6ريثكنبميهاربإنبدمحأ«يقرودلا

م7417نسحلانبدمحمنبنيسح.يركبرايدلا

مسعود#8457864-847يلعنبنمحرلادبع«عبيدلانبا

نبمالسلادبع,.يصمحلانجلاكيد ”41/17نابغر

نبدمحم«يمليدلا /28437/4نسحلا

نبهيوريش«يمليدلا 8145رادرهش

م84مساقلايبأنبدمحأ«رانيديبأنبا

وبأءيرونيدلا سمعانساكله.دوادنبدمحأةفينح

"7يودعلاةبقعنبناليغ.ةمرلاوذ

-١ مه6مه-



-م١6نامثعنبدمحأنبدمحم؛يهذلا لا11١ىلو#» مسعر

96"

74175زيزعلادبع«يتوكحارلا

-894ايركزنبدمحمركبوبأ«يزارلا م.ه289103.54-9

/9/دمحمنبدمحألئاضفلاوبأ«يزارلا

١4/٠١دمحأنبنادمحنبدمحأ«يزارلا

-م99هللادبعنبدمحمنبمامت«يزارلا و..

544١-48"ركبيبأنبدمحم«يزارلا :4.14- 9٠0١

١4/14يريمنلاةيواعمنبنيصحنبديبع«يعارلا

5.5دمحمنبدمحمنبدمحم«يعارلا

نبنيسحلا«يناهفصألابغارلا عمه-9.5,4١5دمحم ”ع/5-

عفارنبا مم.9769عفارنبدمحم؛يمالسلا

«يعفارلا 1+6نيوزقلادمحمنبميركلادبع

نبكزرب«يزمرهمارلا 57717رايرهش
نبنسحلا«يزمرهمارلا 01١4نمحرلادبع 81١7,

نبميهاربإ«يعبرلا 1١5نسح
م71دمحمنبيلعلولايبأنبا؛يعبرلا

؟غليومألادمحأهللاديبع؛عيبرلايبأنبا

111يدزألاورمعوبأءورمعنببيبحنبعييرلا
و494-91١4دمحأنبنمحرلادبع«يلبنحلابحرنبا

نيزرنبا .8.17٠دمحمنبيلع«ييجتلا

-- ١,هذل



رمعنبدمحأ«هتسرنبا 5714يناهفصألا

دمحأنبدمحم,دشرنبا -454.360-9467488-١"يسلدنألا

م.مالا

408ميظعلادبعنبدمحم«يرذنملاديشرلا

قيشرنبا ”؛917-549٠8نسحلايلعوبأ«يناوريقلا

51914يسلدنألابلاغنبدمحم«ءافرلايئاصرلا

059دمحمناوضر.ناوضر

؟.1/ه57٠.14رفعحنبيلعنبيلعءناوضرنبا

ىضرلا 49078-8498نسحلانبدمحم«يذابارتسإلا

دمحمنبدمحأ«ةعفرلانبا .5٠يراصنألا

5١يرصبلانارمعنبدمحم«يرصبلاماقرلا

م1دمحمنبدمحأنبميهاربإ«يقرلا

"45/7يلعنبهللاديبعمساقلاوبأ؛يقرلا

مم74557956مساقلانبميهاربإ«يناوريقلاقيقرلا

"ه.7-7”ه..,17”"94ىلعنبىسيعنبيلع«ينامرلا

5.075يلعنبقاحسا؛يواهرلا

517ناميلسنبنيسحلانيدلافرش«نايرلانبا

نبدمحم«دهازلا 5514دحاولادبع

نبدمحم«يعبرلاربزنبا مما.-مس94786يناتكلاهللادبع
55"فسوي«ييبزلا

ليلايليبشإلانسحلانبدمحمركبوبأ؛يديبزلا

-ا,.مها/-



يديبزلا -945137دمحأنبدمحأءيجرشلا 05/8

وبأ«جاجزلا نبميهاربإقاحسإ ؟ه.14101١-9459يرسلا

٠١ه.-5ه.8قاحسإنبنمحرلادبع«يجاحزلا

557١يبطرقلادمحمنبدمحأنبهللاديبع«يلاحزلا

وبأ نبنمحررلادبع,ةعرز ؟١117يقشمدلاورمع

١0577ةيطعنبيلع«يسنلبلاقاقزلانبا

نبدمحم«يناقرزلا 4177يقابلادبع

نبدمحمنيدلاردبءيشكرزلا 97/8-9ا/رداهب

5171ؤلؤلنبميهاربإنبدمحمءيشكرزلا
١١867١١7"ركبيبأنبيلع«يحونرزلا

"916294/501717يسنربلادمحمنبدمحأنبدمحأءقورز

نبميحرلادبع«يناريرزلا 947هللادبع

دمحمرحاهوبأ«لولغز مالا/#(489--9485ينويسبديعسلا

ايركز 99-8907.دمحمنبايركز«يراصنألا

ملالعلهل-"هالك٠.٠.9)-99/8رمعنبدومحمءيرشختمزلا

نبدحاولادبع«يناكلمزلا ٠٠١4ميركلادبع

.١.6يسلدنألاهللادبعنبدمحم«نينمزيبأنبا

”؟ه7ىلعدمحم«يمزلا

75742٠٠١5رايتخبنبدمحأنبدومحم«يناحبزلا

5١1١14ةبيتقنبدلخمنبديمح«هيوحنزنبا

7الاولاارهزنبكلملادبع«رهزنبا

-ا.ه



٠٠١ميهاربإنيسح«نارهز

سابعنبفلخ«يوارهزلا «.379 يسلدنألا

٠٠١8ملسمنبدمحمباهشنبا«يرهزلا

"ههفسوينبدمحمنبهللادبع«ينزوزلا

ركبوبأ؛يردبعلادايزنبا م7070يلعنبدمحأ
-١٠.١١نمحرلادبعنبهللادبع«يناوريقلاديزيبأنبا 9.1١٠١

-١٠.١دمحمنبفسوينبهللادبع«يعليزلا 1١١17

-١.١٠سنوينبنجحمنبيلعنبنامثع«يعليزلا 1١١14

١١"نسحلانبدمحمنبمرح«يعليزلا
١69#دمحمنبنيسحلاروصنموبأ«ةليزنبا

سمساب١1١5نامثعنببحنأنبيلع«يعاسلانبا

دعاسنبا «./7-5.8٠ميهاربإنبدمحم؛يراجنسلا

ماماذآيلغزقنبفسوي«يزوجلانبطبس

نبطبس 11١107261١1١1٠"دمحمنبميهاربإءيمجعلا

٠004يدادغبلايلعنبهللادبع«طايخلاطبس

١.5١8ىلعنبباهولادبعنيدلاجات«يكبسلا

نبيلعنيدلايقت«يكبسلا -١.١5قاكلادبع ١١77

“١٠١7دمحمنبدمحم,يدنواجسلا

-..١زيزعنبدمحمركبويأ.يناتسجسلا /1١١١1

"5114مالسلادبعنبدمحم«نونحسنبا

"١.7دمحمنبيلع؛يواحخسلا - ٠

- 6ه,١و



ا”-7ل1-51نهرلادبعنبدمحم«يواخسلا

٠١79دمحمنبدحاولادبع«يقلاملادادسلايبأنبا

٠١8٠نمحرلادبعنبليعامسإ«ريبكلاىدسلا

نبدومحم«يومرألاجارسلا ٠١4١ركبيبأ

جارسلا ”٠١47قاحسإنبدمحم«يفقثلا

؟نادمحأنبرفعج«ئراقلاجارسلا

٠١41-٠١450لهسيبأنبدمحأنبدمحمءيسحرسلا

دمحمءرورسيبأنبا 77/1يركبلا

٠١:5عينمنبدعسنبدمحم«دعسنبا - 5٠١845

"5147-7814٠0يزارلانيسحلانبروصنم«يبآلادعسوبأ

١١ركبيبأنبدمحمنبدمحم«يدعسلا

دمحمنبدمحم,دوعسلاوبأ 1١5١-٠١67ييلكسإلا

انوريي2ضرسىسومنبيلع«يبرغملاديعسنبا

١.همدهد٠١ه:ملاسنبدمحأنبدمحم«ئيرافسلا

١٠١ها/روصنمنبسابع,ءىكسكسلا

نببوقعي«,تيكسلانبا ٠١ه8ه7-”ه4ا!قاحسإ

ءكهه89251١91١5١31٠١84مالسنبمساقلاديبعوبأ؛مالسنبا

"+:

هسو؟وااس



"0800يرصبلامالسنبىيحي«مالسنبا
٠١57ةمالسنبهللاةبهمساقلاوبأ«ةمالسنبا

نبدمحمنبدمحأ,يفلسلا مموؤ.-788/7ميهاربإ

١٠١57يدمح«يفلسلا

نبمارع«يملسلا 75791١غبصألا

٠١515دمحمنبنيسحلانبدمحم«يملسلا

م.ملةرمحنبهللادبع«ناميلسنبا

58١٠هدمحم«ةرامس

نبدمحم«نامسلا ٠١55ميركلادبع

٠١57ئيسحلادمحمنبدمحأ«يدنقرمسلا

٠١57دمحمنبدمحأنبنامثع«يدنقرمسلا

١.ءا/لا/لوحتفلايبأملاعلانيدلاءالع؛يدنقرمسلا

٠١7١دمحأيبأنبدمحأنبدمحم«يدنقرمسلا

٠١77نيسحلافرشأنبدمحم«يدنقرمسلا

ممومسعوالالادمحمنبميركلادبع«يناعمسلا

نبدمحمنبروصنم؛يناعمسلا ٠١75رابجلادبع

١٠هبحرلادمحأنبدمحمنبيلع«ينانمسلا

اسودمحأنبهللادبعنبيلعءيدوهمسلا ممود

نبىيحينبا«يبرغملالأومسلا ١٠/15سابع
"ه5رفعحنبهللاةبه؛كلملاءانسنبا

١١الاللحالكضرعنبدمحمنبرمع«يمانسلا

-١.51-



نبهللادبع«يحافخلانانسنبا ”ههدمحم

١٠١7يسلبارطلادمحمنبدمحم«يسوردنسلا

٠١078يندملاميهاربإنبةايحدمحم,يدنسلا

٠١/8٠١رمعنبفسوينبدمحم«يسونسلا
دمحمنبدمحأ«ئبسلانبا ١٠م9١١8١-يرونيدلا

ممو17نوييارسنبا«بارهس

؟همملهسنبميهاربإ«يسلدنألالهسنبا

نوراهنبلهس .١65-؟”هه9ورمعوبأ«بتاكلا

نيز«يواسلانالهسنبا ٠١842٠١88رمعنيدلا
«88/.فسوينبةزمحمساقلاوبأءيمهسلا

.46١٠١95هللادبعنبنمحرلادبع«يليهسلا - ١١85

نبنمحرلادبع,يديوسلا ممووهللادبع

م.له0.91يل.-ه٠.يراخبلاهللادبعنبنيسحلايلعيبأءانيسنبا

ميال-

نبورمع«هيوبيس 551١"يدادغبلانامثع
ديسلانبا ٠١91١618917دمحمنبهللادبع,يسويلطبلا

9١٠١ه-1١97ىسلدنألادمحمنبدمحم«سانلاديسنبا

؟هو1-هكىسرملاليعامسإنبيلع«هديسنبا

نبهللادبعنبنسحلا«يفاريسلا -”ه56نايزرملا "هدو

نبنسحلانبفسوي«يفاريسلا ”ها/.276ه١1/1هللادبع

- ١,515



فيسلا 49٠١55-4ىلعيبأنبيلع,يدمآلا

51١0948-١54نمحرلادبعنيدلالالح«يطويسلا -7هال١5١

نكفنالللاتل

7دمحمنبيلعنسحلاوبأ«يشباشلا

١١58بيلكنبمثيهلاديعسوبأ«يشاشلا

1١55-١١05دمحمنبىسومنبميهاربإ«يطاشلا

١١07ئيعرلاةريفنبمساقلا«يبطاشلا

نبدمحمركبوبأيعفاشلا ١١174زاربلاهللادبع

.759٠سابعلانبسيردإنبدمحم«يعفاشلا 1١/809 - "هو١1١1/8

١١م1دمحمدمحأءركاش

م.ىسومنبنسحلاودمحأودمحمءركاشونب

ركاشنبا «غ.10*1.5ركاشنبدمحم«يبتكلا

لا.011441١814-ليعامسإنبنمحرلادبع,يقشمدلاةماشوبأ

م15"8

؟ه947يرهبألاهللاديبع«نادرمهاشنبا

نبدمحأهللايلوهاش ١١85ميحرلادبع

دمحأنبرمع«نيهاشنبا .1١١9-١٠97يدادغبلا

537511ليلخنيدلاسرغ«يرهاظلانيهاشنبا

١١97نميأدمحمئسيوقلايلعيوبأ«يواربشلا

١١914رماعنبدمحمنبهللادبع؛يواربشلا

4١4"حاتفلادبع«لبش

ا



١١95261١98يقشمدلاهللادبعنبدمحم«يلبشلا

14١6"ةديبعنبةبشنبرمع«ةبشنبا

١هوهدم١هو»عيدادغبلايلعنبهللاةبه«ءيرجشلانبا

514١5ميهاربإنبيلعنبدمحم,دادشنبا

نبفسوي«دادشنبا 5591:5095عفار

فرشنبا 559/7ديعسنبدمحم«يناوريقلا

؟؟..4-8نمؤملادبعنبدمحأ«ءيشيرشلا

فيرشلا 514١١117654دمحمنبىلع«يناحرحلا

511107.1١٠.٠-01508دمحأنبباهولادبع«ينارعشلا

55رمعنبدمحمنبرمع«ئيبولشلا

*؟دمحأنبدمحمهللادبعوبأ«عامشلانبا

١١١5ريغصلايعفاشلا«يلمرلانيدلاسمش

سمشلا 541١921١7١١فسوينبدمحم,يماشلا

١05٠5يودعلادمحمنبىلع«يطامشمشلانبا

١5١76١175١١دمحمنبهللادبعءيروشنشلا

باهشلا -551١١دمحمنبدمحأ,يجافخلا 8.75٠

51١7"يبلحلاناملسنبا؛دومحمباهشلا

١١17”5دومحمنبدمحم«يروزرهشلا 05١٠١١

نبدمحم«يناتسرهشلا 1151-١1١5ال.ميركلادبع

- 1,58



١7١1دمحأنبدمحمرامعنبا«ديهشلا

ديهشنبا 5514-751١7كلملادبعنبدمحأ«يسلدنألا

"518رارمنبقاحسإورمعوبأ««ينابيشلا

5١7١دمحمنبهللادبع«ةبيشيبأنبا 157.11١

وبأ دمحمنبهللادبع,خيشلا 111١-١١75الايناهبصألا

«ليلحخيشلانبا ١775ينوباقلانمحرلادبع

خيش 2115717547٠8بلاطيبأنبدمحم«ةوبرلا

5511يحجوقلاىفطصمنبدمحم«هدازخيش

وبأ«يزاريشلا نبميهاربإقاحسإ 2117174١779يلع

نبليعامسإ«ينوباصلا ١١7١نمحرلادبع 1١7٠

نبليعامإءدابعنببحاصلا 55182117-5٠5775دابع

847١رمعنبدمحم«ةامحبحاص

م4177دمحمنبكلملادبع,ةالصلابحاصنبا

١7717دمحمنبىيحيدمحموبأ«دعاصنبا

وبأ«بيبطلانسحلانبدعاص 91.181١١4ءالعلا

نبرمعءديهشلاردصلا -/١7زيزعلادبع ١7+15

8175898٠078+1يوقلادبعنبناميلسءيرصرصلا

٠5715يقوكلاديلولانبملسم«يناوغلاعيرص

دمحمنبنسحلا«يناغصلا 7518-١578يودعلا

نبا .1*١(ترهاتةيضابأنم)«ريغصلا

دمحم«ريغصلا ١199دمحمنبريغصلا 377199 25١17١

-5١هل



ناومم-75.هللادبعنبكبيأنبليلعءيدفصلا مسعرم

4*١يئاطلازيزعلادبع«يلحلانيدلايفص

نبنامثع«حالصلانبا 174١-١١45نمحرلادبع

نبةمصلا«يريشقلاةمصلا ؟ه8هللادبع

ادمحمنبهللادبعنبدمحأ«يناعنصلا

١7141عفاننبمامهنبقازرلادبع«يناعنصلا

نبدمحم«يناعنصلا 1744-١١00ليعامسإ

84171دامحنبيلعنبدمحم«يحاهنصلا

رمعنبنمحرلادبعءيثوصلا ١١1"-١١8هيزارلا
؟+1.-75817هللادبعنبىيحينبدمحم«يلوصلا

284748479ميهاربإنبدوادنبيلع«يئثريصلا

نبا ”514707514١بجنمنبيلع«يفريصلا

١75/8يلعنبنيسحلاهللادبعوبأءيرميصلا

7١70١نارمعنبرماعةمركعوبأءيبضلا

١١59دمحمنبليعامسإنبنسح«بارضلا

١١٠يزارلابويأنبدمحم«سيرضلانبا
م47.دمحمنبدمحأنبدمحم«يفنحلاءايضنبا

نبدمحم«يسدقملانيدلاءايض ١751-١١55دحاولادبع

-ال”ىفطصمنبدمحأ؛هدازيربكشاط هه

١71ةيطعنبيلعنبدمحم«يكملابلاطوبأ

١54107-75837سوأنببيبحمامتوبأ«يئاطلا

- ١.55



١549-7514/8يولعلادمحأنبدمحمءابطابطنبا

م«471هللادبع,عابطلا

نبناميلس«يناربطلا ١؟17؟-١754يماشلادمحأ

٠١8"نبرنبلهسنبيلع؛يربطلا
معسل07897.--“»/١11ديزينبريرحنبدمحم«يربطلا

نبا ٠١ه١-.758٠ةملسنبديزي«ةيرثطلا

27581561ىلعنبزيزعلادبع,يسلدنألاناحطلانبا

1١1074١-١١4ةمالسنبدمحمنبدمحأ,ءيواحطلا

نبميهاربإ«يسلبارطلا ١7/5ىسوم
١١85ليلخنبيلع«يسلبارطلا

نبدمحمنبناميلس«ةوارطلانبا 0٠ههللادبع

١7/10ملسمنبميهاربإنبدمحمءيسوسرطلا

١١89فلحنبديلولانبدمحمءيشوطرطلا 1١74848

"5*١ يسنوتلاىفطصمنبدمحأءيدورطلا
يلعنبنيسحلا«يئارغطلا 81١9يناهبصألا

نبا ١59٠-١١97جرفلانبدمحم«عالطلا

75851دمحمدومحم,يحانطلا

١797يلعنبنسحلا؛ءيسوطلا

8دمحمنبيلعنيدلاءالعءيسوطلا

م١٠١1رفظملادمحمنبرفظملانيدلافرش«يسوطلا

«4015985/18١5914.,يلعنبنسحلانبدمحم,يسوطلا

د- -ة١.كال



-الالدمحمنبدمحمنيدلاريصن«يسوطلا م

نبا -"2179489“دمحأيلعنبدمحم,نولوط 5147

7٠ويدادغبلاهللادبعجرفلاوبأءبيطلانبا

نببيطلاهللادبع«ةمرخعاببيطلا "84147هللادبع

”7517-750/يلعنبدحاولادبع,يوغللابيطلاوبأ

روغيطنبدمحأءروغيطنبا "514يناسارخلا

2775855444يدزألارفاظنبيلعءرفاظنبا

"115يلقصلادمحمنبدمحم«رفظنبا

نيدلاريهظ 84145نيسحلانبدمحم«يروارذورلا

مصاعيبأنبدمحأءمصاعيبأنبا ١١.٠١كاحضلا - ١1991

مصاعنبا ١١١7دمحمنبدمحم«يسلدنألا 2178١

755“يريمحلادمحمنبليعامسإ«رماعنبا

١م.يروباسينلافسويدمحم«يرماعلا

755481١17نيسحنبدمحمنيدلاءاهب«يلماعلا

نبيدع«يلماعلا 5595عاقرلا

"141417دمحأنبدمحأنيربغلاسابعلاوبأ

نبدمحأ«يسابعلا ؟414/ديمحلادبع

١١١4ركبوبأعيبر«يقابلادبع

”؟”10/.17-393107.هللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا

نيدلاىفص«قحلادبعنبا 844921١1/8نموؤملادبع

١١9يرصملامكحلادبعنبهللادبع,مكحلادبعنبا

- ١."



١١7"يماذجلاهللادبع«رهاظلادبعنبا

84851١يرصملايبلشدمحأ,ئغلادبعنبا .745٠,

.١٠١٠دمحأرداقلادبع

-+١07ىسومنبنيدلاييحم«يناليجلارداقلادبع 1١71١

نبرهاقلادبع,يدادغبلارهاقلادبع ماا780/174رهاط

751/0-751/1١نمحرلادبعنبرهاقلادبع«يناحرجلارهاقلادبع

دمحمنبدمحم«كلملادبعنبا 51457يشكارملا

37140754514يريمحلادمحمنبدمحم«معنملادبعنبا

١777ضاير«يداهلادبع

١١١9نسحنبفسوي«يداهادبعنبا

نبا نبدمحم«باهولادبع ٠١م4-.١٠باهولادبع

١١76رصننبديمحنبدبع«ديمحنبدبع

١/1->/4يسلدنألادمحمنبدمحأ«هبردبعنبا

نبدمحم«يرايشهجلاسودبعنبا ١114"سودبع
معمال-”عهه31+ريزعلادبعنبهللادبعءيركبلاديبعوبأ

نبهللاديبع؛يديبعلا 7/1١"يفاكلادبع

نبليعامسإ«ةيهاتعلاوبأ ١5/7ييعلامساق

نبليعامسإ«ينولجعلا ١١85دمحم

نبدمحأءيلجعلا «4غ5/يفوكلاهللادبع

74559ىبحينبيلعنبنسح؛يميجعلا
١88-151يناجرحلايدعنبهللادبع«يدعنبا

-.56-



م914545..14*2١دمحأنبرمع«يبلحلاميدعلانبا

دمحمنبدمحم«يراذعنبا "137يشكارملا

١١14١يناتكلادمحمنبيلع«قارعنبا

يلعنبروصنم«قارعنبا 81١١14يمزراوخلا
نبا ١١44ميحرلادبعنبدمحأ«يقارعلا 157+1١-

١١غ-)5*8.نيسحلانبميحرلادبع«يقارعلا

م«430-"4514ميكنبدمحأنبدمحم«برعلاوبأ

معدنهم-.١6دمحأنبهللادبعنبدمحم«يبرعلانبا

؟ولؤل58ه5--4دمحمنبىلعنبدمحم«يبرعنبا

نبنيدلاديؤمءيضرعلا ١١٠"سدنهملاكيرب
١هالناندعءروعرع

دمحمنبدمحم«ةفرعنبا ١١0/8يمغرولا

ديعس«ةبورعيبأنبا ١١09يودعلا
175٠08-86+١١دمحمنبيلعنبيلع«زعلايبأنبا

١١55مساقلايبأنبزيزعلادبع؛مالسلادبعنبزعلا

؟١١+دمحأنبدمحمنبهللادبعنبدمحأ«يفزعلا
نبا ميالم194524/.-15377نسحلانبيلع«ركاسع

م41779417١سابعنبيلعنبعفاش«ينالقسعلا

نبا م4177يقلاملايلعنبدمحمءركسع

نبنسحلا,يركسعلا معاه414هللادبع

5862:7785 يليبشإلانمؤمنبيلعءروفصعنبا

-وة,الوا



دمحم؛ةميضع ؟ملإ/قلاخلادبع

١ا/١رداقلادبعدمحمءاطع

١7177يقدص«راطعلا

١دوادنبميهاربإنبيلع«راطعلانبا

١ما/ه1719/4بلاغنبقحلادبع«ةيطعنبا

نبنيدلاءاهب«ليقعنبا "591-7588نمحرلادبع

١175نمحرلادبعدلاح«كعلا

”بوع748ل"الا/نيسحلانبهللادبع,يربكعلا

06ملسمنبةلبحنبيلع؛كوكعلا

مب.ه-7595هللادبعنبدمحأ«يرعملاءالعلاوبأ
18/8١/94دمحمنبىلعدمحم«نالعنبا

نبليلخ«يئالعلا ١/4يدلكيك - 1١8٠.١

؟1717يومحلاَييهاةيطعنبيلع«ناولعلا

م107٠“ىلبتحلادامعلانبيحلادبع,دامعلانبا

م40اال."دمحمنبدمحم«يناهبصألابتاكلادامعلا

841/ىلعنبةرامع«ميلاةرامع
١.107دمحأليلخ«ةريامع

9141/984/٠١دمحمنبيلعنبدمحم«ينارمعلانبا

١86ةمارغنبرمع«يورمعلا

4/6١هللاريخنبنيساي«بيطخلايرمعلا
"م3دعسنبديلنبهللادبع«لثيمعلاوبأ

- إالا.,١ -



71709يسنلبلاهللادبعنبدمحأ«ةريمعنبا

ىيحينبدمحأ«ةريمعنبا "2594/8714/5يبضلا

7١"دمحمنبدمحمنبدمحأ«يبانعلا

5101١١يقشمدلاهللارصننبدمحم«نينعنبا

نبا ٠ريبزلانبةورع«ماوعلا 5/١
ركبيبأنبميهاربإ«يفوعلا 514/85يلبنحلا

41١١8/8/دمحأنبدمحمنبميهاربإءنوعيبأنبا 21١5

707١7يرصبلامساقلانبدمحم«ءانيعلاوبأ

814/52١5895ىسومنبدمحأنبدومحم«ىيعلا

.١١94٠يفوكلاةنييعنبنايفس«ةنييعنبا

١١91١مناغنبدمحأنبمالسلادبع«مناغنبا

٠١م18879نمحرلادبعنبدمحمنبدمحأ؛يواقرغلا

414.63159-19484,م9-م١.دمحمنبدمحمدماحوبأ«يلازغلا

يلف

١5ميركلادبعنبدمحأ«يزغلا

١5.07دمحأنبدمحمنبدمحم«يزغلا

١108ركبيبأنبىيحينبهللادبع«يناسغلا

١1.9معتملادبعبيطلاوبأ«نوبلغنبا

١5٠١دمحمنبليلخنبدمحم«نوبلغنبا

١7١7ميهاربإنبقاحسإميهاربإوبأ«يبارافلا

2888١5٠.0-64دمحمنبدمحمرصنلاوبأ«يبارافلا

-ةو,.ا/ل5



نبدمحأ«سرافنبا -0/1١8"”نيوزقلاايركز 71١42١4١١

يلعوبأ,يسرافلا ؟”١01-؟>1/9١14١*141١دمحأنبنسحلا

وبأ«يقرافلا "10777ديعسنبديعسمساقلا

١7١"يسيردإلايناتكلاريبكلادبع«يسافلا

نبدمحم«يسافلا 7177بيطلا

نبهللادبع,يهكافلا 5074يملادمحأ

284481784/8سابعلانبقاحسإنبدمحم«يهكافلا

84/91١4١8نيسحلانبدمحم,يدزألاحتفلاوبأ 2١4١84

نبرصن؛يردنكسإلاحتفلاوبأ 849٠0نمحرلادبع
يلعنبرهاطدمحم«يتفلا ١4١5تارجكلا

نبدمحم«يزارلارحفلا -؟ا/8ه1١41١044-04190-894نيسحلا

0

258494١دومحمنبيلعنبليعامسإءادفلاوبأ - 8494778/١

“8١دمحمنبنيسحلا«ءارفلانبا

«779.49يفوكلايدسألادايزنبىبحي«ءارفلا

نبدمحم«تارفلانبا 514814ميحرلادبع

نبثراحلا«ينادمحلاسارفوبأ .5075٠ديعس

نبليلخلاءيديهارفلا ١07دمحأ ١/0

م717474960-70778نيسحلانبيلع؛يناهبصألاجرفلاوبأ

.١11دمحمنبيلعنبميهاربإ,نوحرفنبا - ١1458

نوحرفنبا ١1154"يلعنبميهاربإءيرصبلا ١77”.

-1,.ا/#9-



70747ةعصعصنببلاغنبمامه«قدزرفلا

١4١يطانرغلادمحمنبمعنملادبع«سرفلانبا

١4يربخلاميهاربإنبهللادبعءيضرفلا

دمحمنبهللادبعءيضرفلانبا 549554910يدزألا

١444نسحلانبدمحمنبرفعحج«يبايرفلا 2١4147

١54145ريدبنبيزاجحنبدمحأ«ئشفلا

١441721١4145يلعنبدمحمنبدمحمءيورهلاحيصف

,"49/ىيحينبدمحأءيرمعلاهللالضفنبا

51499سابعلانبنالضفنبدمحأ«نالضفنبا

نبروصنم«هيقفلا 517454رمعنبليعامإ
هيقفلانبا مه.٠.دمحمنبدمحأ«يناذمهلا

ءدهفنبا -"ه.١يمشاملارمعنبزيزعلادبع 5.14"
١449دعس«نازوفلا

ءلا/ه5-1١-48.84501484بوقعينبدمحم«يدابزوريفلا

م

نبنسحءمساقمأنبا ؟"0ه8-١1/57يدارملامساق

رمعنبنمحرلادبع«مساقلايبأنبا ١458ريرضلا

نبدمحأ«يدابعلامساقنبا ١هال2١455مساق

/١5مساقلانبدمحم«يزغلامساقنبا

نبا ١515٠١يدادغبلانامثعنبيلعءحصاقلا 2١54859

نبا ١55١يربطلادمحأيبأنبدمحأءيضاقلا

-1.ا/ع



مه.دمحأنبدمحمنبدمحأءيضاقلانبا

١57بلاطيبأنبيلعنبدومحمءيضاق

نبزيزعلادبع«ةامحيضاقنبا 075١ه”دمحم

مه.21145171451471/61دمحمنبدمحأ«ةبهشيضاقنبا

نبنسحلاوبأ«رابجلادبعيضاقلا ١1580دمحأ

١4501711455ىلعنبباهولادبع«باهولادبعيضاقلا

نبلضفلاوبأءضايعيضاقلا ١4074ئسوم ١5457/8-

نبليعامسإيلعوبأ«يلاقلا ؟٠07.-١/5/8مساقلا

نبا 7751١يلصوملادمحأنبدمحمءيصييبقلا

نبهللادبع«يرونيدلاةبيتقنبا ١-4178ملسم 184-407١8ا/ا/

مه.وتللالىكال51-ال

١0759-الا/ل55يدادغبلارفعحنبةمادق«ةمادقنبا

نبدمحأ«يسدقملاةمادقنبا ١417/8دمحم

نبهللادبعءيسدقملاةمادقنبا ١409-١484دمحأ

ةمادقنبا ١4985دمحأنبدمحم«يسدقملا

١495دمحأنبدمحمنبدمحأ«يرودقلا

-١٠.7يحاهنصلانيدلاباهش«يارقلا 1١149177

-١ا/ا/.باطخلايبأنبدمحمديزوبأ«يشرقلا ؟ا/ا/9

دمحمنبمزاح«ييجاطرقلا 7717+يراصنألا

-١٠6.07رمعنبدمحأسابعلاوبأءيطرقلا 14.1١8٠



1١٠.9-١١١8دمحأنبدمحمنيدلاسمش«يبطرقلا

مملثدمحأنبفسوينبدمحأ«ينامرقلا

رفعجنبدمحمءزارقلا ؟1/1060-7١/4يناوريقلا

86١١دومحمنبدمحمنبايركز«ئيورقلا 8/29١١

نبرمع«ييوزقلا ١٠57١نمحرلادبع 215١9
١؛؟8-1١٠17١دمحأنيدلاباهش«ينالطسقلا

مساقلاوبأ«يريشقلا 1١681714-١١110ميركلادبع

851١(”ه1١رفعحجنبةمالسنبدمحمءيعاضقلا

نبدمحميلعوبأءبرطق ,ا/ا/ا0/-؟ا/ا/5يرصبلارينتسملا

نبا ١١19مساقنيدلانيزءاغبولطق 21١5178

777/7يفسنلاركبيبأنبدمحأ.دوعقلا

5117١جرفلايبأةلودلانيمأ,فقلانبا - 51١9

-١الا/ل8ميهاربإنبفسوينبيلع«يطفقلا 3018781107

نبا 707/8هللادبعنبهللارصنءسقالق

م٠١01278١14يلعنبدسأنبةزمح«يسنالقلانبا

”ها١ك4غدمحمنبدمحمنبيلع«يداصلفقلا

17+7١نسحلانبيلعنبدمحم«يعلقلا

مهامهلال,كالزل-31172١/86يلعنبدمحأ,يدنشقلقلا

5١71حوننبنسحلاروصنموبأ؛يرمقلا
وبأ«ذفنقنبا .١67نسحنبدمحأسابعلا

,ةنسلاماوق ١هالال-١857١دمحمنبليعامسإ

ساووالاس



"ه١2598١5زيزعلادبعنبرمعنبدمحم؛ةيطوقلانبا
نبمساق«يونوقلا 14+١5هللادبع

١ه:١-ههرهاطنبدمحم«ينارسيقلانبا

نبدمحأشايروبأ«يسيقلا 717/5ميهاربإ

١9"ناميلسنبمثيهبلهملاوبأءيسيقلا

دمحمنبميركلادبع«يسيقلا 7079٠يسلدنألا

1١10415151١8147ركبيبأنبدمحم؛ةيزوجلاميقنبا

7 ماوملوللال

1117-١51١9دمحأنبدوعسمنبركبوبأ«يناساكلا

نبدمحم؛يجيفاكلا 70797157٠١ناميلس

701١رمعنبليعامسإ«ريثكنبا 015175-1١ مهاد51١

نبنمحرلادبع«ةزعريثك 5179177941يعازخلادوسألا

يلعنبىسيعنبيلع؛لاحكلا
نبنيدلاحالص؛يومحلالاحكلا 7117.51179/فسوي

١117نيسحلانبدمحمنبدعسأ«يسيباركلا

نبيلعءلمنلاعارك ؟70794“,اا/56يدزألانسحلا

.١54-1514دومحممساقلايبأنيدلاناهرب«ينامركلا

١514١ةزمحنبيلع,يئاسكلا

نبدومحم,محاشك مالالا.ءالا/917يدنسلانيسحلا

نبيلع«يباطرفكلا ١177,ميهاربإ

١517دمحمنبدمحأ؛يذابالكلا

-5.ا/ا/



نبدمحممالسإلاجات«يذابالكلا ١5147ميهاربإ

7179/7روفغلادبعنبدمحمنيترازولايذ«يعالكلا

نبناميلس«يعالكلا ١51414ىسوم

نبا نبدمحمنبماشه؛يبلكلا -"156بئاسلا مولاللهلولاوال

-١51407دمحأنبظوفحم«يناذولكلا 1١51420

50794941١515478ناميلسنبدمحأءاشابلامكنبا

نبىيحينبزيزعلادبع«ينانكلا ١٠55١-15149زيزعلادبع

١507فسوينبرمعنبىيحي«ينانكلا

١517١بوقعينبفسوينبدمحم؛يدنكلا
نببوقعي«يدنكلا 81١١/98قاحسإ

21507١٠١54ىسومنبهللادبعنبدمحأ,يدنكلا

كلا ١59"يميحلادمحمنبدمحأ«ينابكو

نبدمحم«ينابكوكلا ؟/.١-58٠١هللادبع

5١١هدمحأ؛قيوكلا

ايكلا ١١08يربطلادمحمنبيلع«يسارهلا 1١5855-

نبا م17نامثعنبنالهسنسحلاوبأ,ناسيك

نبدمحم«يقذاللا 8117١ديمحلادبع

.21559١55٠يربطلانسحلانبهللاةبه«يئاكلاللا

5/0258١1يبالكلاكلامنبةعيبرنبديبل«يرماعلاديبل

١5517يىلعبلادمحمنبيلع«ماحللانبا 41551١

١57بسلاماشهنبدمحأنبدمحم«يمخللا

-1.المق-



١١114دمحمنبيلع«يمخللا

نبنيدلاناسل يبأنيترازولاوذءبيطخلا 3٠١4هللادبع مهالا3١4١

7/٠085رئاشعلادمحمنبدمحم,فطللايبأنبا

نبنسحلا؛ةدغل مهميناهبصألاهللادبع

نبميهاربإ«يناقللا ١558نسحلانبميهاربإ
دمحمنبرصن«ثيللاوبأ 1١555-١559يدنقرمسلا

دمحمنبنسحلايقيرفألانويل ,مه14نازولا

-١1/9دومحمنبدمحمنبدمحم«يديرتاملا 1١517٠6

17١1417يدعسلادمحأدحامنبا م14219١47

ديزينبدمحم؛هجامنبا ١7177نيوزقلا

١7174يلعنبنامثعنبدمحم«يدراملا

١51070رمعنبيلعنبدمحم«يرزاملا

نبانحويايركزوبأهيوسامنبا ١1760"هيوسام
موموطوالو17177هللاةبهنبيلعءالوكامنبا

25دمحنبرونلادبعنبدمحأ«يقلاملا

"ملال-؟خحالكلكالالينايحلاهللادبعنبدمحم«كلامنبا

نبكلام نبهللادبعوبأ«ءسنأ 5١م88-1١51078كلام

وبأ«يدرواملا 5١144دمحمنبيلعنسحلا )ه١-210١5-1١589

7١81١4-84

7/٠٠١نيسحلادبع«كرابملا

حضاونبهللادبع؛كرابملانبا ١7١6يلظنحلا - ١1١8

-ول/ا.١-



١/8١يرصبلاديزينبدمحم«دربملا - 787١

نبفسوي«دربملانبا ١/917نسحلا 11! ١/١595

١17١/8نيدلاماسحنبيلع,يدنهلايقتملا

737/154 يفوكلانيسحلانبدمحأ«يبتملا

نبلكوتملا«يثيللالكوتملا ؟488هللادبع

١7١9يسلدنألايراجملادمحمهللادبعيبأ«يراحبا

2.58057/11يلعنبلاضفنبيلع«يعشاخلا

ىسومنبدمحأ,دهاجمنبا .١09٠٠يدادغبلا

١77١يموزخملاجاجحلاوبأ«ربحنبدهاجب

١777هللادبعنبمالسلادبع«تاكربلايبأنيدلادحب

.١08دسأنبثراحلا,يبيساحما 77/١

.7748ركبيبأنبا«يومحلانيدلابحي

١اس-)77للادبعنبدمحأ«يربطلابحملا

مهو74.--7818هللالضفنبنيمأدمحم«يبجما

“١07ىيحينبنسحلانبرفعج«يلحملاققحما

14١/"يلعنبدمحمنيدلانيمأ«يلحملا

١770دمحمنبنيسح«يلحملا

.86514٠ميهاربإدمحأءدمحم

-ومما



7/147صاعلانبدلاخنبثراحلا,يموزخملا

١/147هللادبعنبدمحمنبىلع«ىئادملا

نبدمحم«يندملا 2107748١7794ينوزبرطلادومحم

.١9/4-١7417يرصبلاهللادبعنبيلع«يدملانبا

رمعنبدمحم«ييدملا ١717يناهبصألا

١71415حلاصدمحم«دارملا

نسحلانبدمحمركبوبأ«يدارملا ١617"يمرضحلا

85141725814١يلعنبليلخدمحم«يدارملا

١715عهنيسحلانبركبيبأنيدلانيز«يغارملا

لوايلعنبدحاولادبع«يشكارملا

ميهاربإنبيلع«يشكارملا "8414يسلدنألا

17848-017841750142١1/407ئيسحلادمحمىضترم«يديبزلاىضترم

١714/8ةمقلعءدئرمنبا

١76٠١دمحأنبناميلسنبىلع«يوادرملا ١1749,

١ا/ه”١يروقلادبعنبدمحم«يوادرملا

١757دمحمنبدمحأركبوبأ؛هيودرمنبا

لهسنبدمحم«نايزرمنبا 2784/8581594يدادغبلا

نبا فلحنبدمحم«يلوحملانابزرملا ١805١يرحآلا 7865٠

١/607يدادغبلانارمعنبدمحم«ينابزرملا 58٠7٠

مهو9ه27887386445دمحمنبدمحأ,يناهفصألايقوزرملا

70١/5١ه+نمحرلادبعفسوي«يلشعرملا - ١

-1و.مو-



يعرم 2107537١718فسوينبيعرم؛يمركلا

-١755ليلجلادبعنبركبيبأنبيلع«ينانيغرملا 1١75

١717دمحأنبدمحمنبنيسحلا؛يذورورملا
.١/0-1١ا/548رصننبدمحم«يزورملا

١11١رفعجنبىسوم«يزورملا

١/605ينافطغلارارضنبديزي«رارضنبدرزملا

؟/.01دايزنبرصننبسوأنبنعم«ينزملا
نبفسوي«يزملا ١/1لالنمحرلادبع

نبديعءيومألارفاسمنبا ١074يومألارفاسم

مههللاديبعنبدمحمكلملازع«يحبسملا

81+ىيحينبدمحم«لوألارصنتسملا

موومد_”هعملالالهيلعنبنيسحلانبيلع؛يدوعسملا

١075ىكلاملالضفلاوبأ,يدوعسملا

مهمكلااهع”؟١هالدمحمنبدمحأىلعوبأ.هيوكسمنبا

مهماوعلانبهللادبعنببعصم«يريبزلابعصملا
نبركبوبأءفنصملا ١/4ئيسحلاهللاةياده - ١1/7
دمحمنبيلعءكفنصم ١7/٠١يماطسبلا

نبدمحأ,يبطرقلاءاضمنبا 7/0/7855نمحرلادبع

7١م5-١ا/لمق١يلعنبديسلادبعنبرصان«يزرطملا

85٠0"يرصملاىسيعنبىيحي,حورطمنبا
نبنسحلا«يلحلارهطملانبا ١7/86فسوي

- -ئ9م.ء١



؟ءهمو"همررهاطنبرهطم«يسدقملارهطمنبا

"231137117/8رمعنبفسوي«يلوسرلارفظملا

دمحمنبديعس«يرفاعملا 851١"يطسقرسلا

١م54-يسابعلادمحمنبهللادبعءزتعملانبا

7/10٠١يمخللادابعنبدمحم«دابعنبدمتعملا

١/7١يزيوحلانيدلاباهش«قوتعمنبا

مال؟هال.ىلاع)-309دمحأنبلاحرنبنسحلا«ينادعملا

7/1077يحونتلايلعنبناميلس«يرعملا

نبا 7/1077يئيسحلادمحأنبيلعءموصعم

نبرمعم وبأ«ىنثملا "/817/8-5415كا/2178540يميمتلاةديبع

نيعمنبىيحي«نيعمنبا ؟”ه5ل)965.6١88-189يدادغبلا

٠*١"ةعمجيبأنبدمحأ«يوارغملا

١79٠ديعسنبدمحمنبنيسحلا«يبرغملا

«يبرغملا ١7941١سابعنبيحينبلأومسلا

١797ناميلسنبدمحمنبدمحم«يبرغملا

5/174ايركزنبفسوي«يبرغملا

"051يرخافلاشاتكبنيدلاردب«ياطلغم
نبياطلغم 210/91١179415يرصملانيدلاءالع«جيلق

5١559يلعينبدمحمنبسابعلاوبأ«يبضلالضفملا
دمحمنبميهاربإ,حلفمنبا 110/946١79107يسدقملا

--9م.١-



١م.ليلحنبدمحمدماحوبأ«يسدقملا

7/١قازرلادبعدمحأرصنوبأ«ءيسدقملا 2788٠

١/٠.54دمحأنبدمحميراشبلا,يسدقملا

١مءال-خ5ميهاربإنبنمرلادبع,يسدقملا

مودعركبيبأنبدمحأنبدمحم«يسدقملا

١/٠١8رصن.نبميهاربإنبرصن«يسدقملا

١/8١١دمحمنبدمحأنبدمحم,يمدقملا 09.2018٠

نبيلعبرقمنبا ”1,8778819ينارحبلابرقملا
-”ه5142018١١دمحأنبدمحمنبدمحأ«يرقملا مودو

«ئرقملانبا 78/85٠٠١-91/ركبيبأنبليعامإ

نبدمحم«ئرقملا ١١١نمحرلادبع

١8١دمحأنبدمحمنبدمحم«يرقملا

نبرهاط«يبلحلايرقملا ١8١5معنملادبع

نبيلعنبدمحأ«يزيرقملا 15151.11414١8-187.0رداقلادبع

مهالربدل”هالء

7/9.-7886٠يدادغبلاعفقملانبهللادبع«عفقملانبا

١/7١زعملانبدمحمنبفسوي«يتالكملا

7١517نامثعنبدمحم«يسانكملا

؟/917589١يلقصلافلخنبورمعءيكمنبا

١مبلاطيبأنبيككم«ءشومحنبيكم

١47ناطلسنبىلع«يراقلايلعالملا - ١878

- ١.884



نبدمحم«خورفالمنبا 54١/815ميظعلادبع

:١يفنحلاطسابلادبع«يطلملا

نبدمحأنبدمحم«يطلملا ١851721855نمحرلادبع

امها-4يراصنألادمحأنبيلعنبرمع«نقلملانبا

نبنسحلا«يبويألادحبألاكلملا 7/51دواد

32135نيعملادبعءيحولملا

١/8515زيزعلادبعنيدلانيز«يرابيلملا
نبدعسأ«يتاممنبا "6019حيلميبأنببذهملا

١665دمحمنبرفعحجنبدمحأ«يدانملانبا

73151731515,7/96١887-1851يلعنبفوؤرلادبع«يوانملا

١١717يناميلاةبقعوبأ«هبنمنبا

١859دومحمنبدمحمنبدمحم«يجبنملا 1١8548

نبقاحسإءمجنملا 8هر١6ء*”ه٠8نيسحلا

21414860/1371١410١-يناهبصألاقاحسإنبدمحمءهدنمنبا

نبىيحي؛هدنمنبا ١/1/8باهولادبع

ميهاربإنبدمحمءرذنملانبا ١88١يروباسينلا - 1١415

نبميظعلادبع«يرذنملا ١8941١يوقلادبع 1١887-

؟هر75917..--78945يلعنبمركملانبدمحمءروظنمنبا

-79.17يلعنبدشرمنبةماسأ«ذقنمنبا 98.80"

75/4يقوكلارايسنبمحازمنبرصن«يرقنملا
١/897دمحمنبدمحمنبيلع«يقونملا

- 8اهم.ء١



ىلعنبكلملادبع«يبابلاىنملانبا ١8917يبلحلا

رينمنبا 594.5دمحأنبرينمنبدمحأ«يسلبارطلا

١895سابعلايبأنبرامعنبدمحأ,يودهملا 2١8915

نبدمحأهللانيدليدهملا 1١55-١898ىيحي

نيسحلانبدمحأ«نارهمنبا 21859١9.٠١يناهبصألا

نبناميلسرحبلاملعم,يرهملا -,”هماللا1“لا147دمحأ مهرج

"0759.379.8/8تاكربنبنسحلانببلهم«يبلهملا

١4٠.١يلبنحلايقابلادبعنبدمحم«بهاوملاوبأ

جرؤم ”ه/م5259.0959٠١ورمعنبجرؤم«يسودسلا

١1017ديعسنبردبنبرمع«يلصوملا
«ه/.5دمحمنبدمحأنبقفوملاءيكملاقفوملا

5911795941١619.5نئيسحلايلعنبةزمحنبىيحي«ديؤملا 219٠07

نبدمحأ؛يديزلاديؤملا ١1٠05يولعلانيسحلا

نبحامرلاليبحرشوبأ«ةدايمنبا 5917٠دربأ
231١55دمحأنبدمحمنبدمحأ«يناديملا "79144157١58

“١9.0دمحأدومحم«ةريم

نبهللادبع«ينابيشلاةغبانلا "9415قراحملا

نبئغلادبع«يسلبانلا 419:9419.0839101١١١-4١5ليعامسإ

اموالىلا؛ال ْ٠مورو

591/ء9ه1-١91١9.419115يسيقلاهللادبعنبدمحم«نيدلارصاننبا

/594١نمحرلادبع«ءشيجلارظاننبا

- اكلمم.١



١9١دمحأنبدمحم«يرظانلا

97١"يئاطلادمحمنبدمحم«مظانلانبا

١9١ه1914يدادغبلادمحمنبهللادبعءايقاننبا

947١"دمحمنبدمحأسابعلاوبأ«يمانلا

هتابننبا 9717دمحمنبدمحم«يرصملا 970١ه

79475يرصملانسحلانبدمحمنبيلع«هيبنلانبا

١91١5نسحلانبناملسنبدمحأ«داجنلا

١91١1دمحأنبدمحم«راجنلانبا

دومحمنبدمحم«راجنلانبا مهول,/9ه١91يدادغبلا

١84١91918رمعنبدمحأ,ىربكلانيدلامحن

١510194174"ميهاربإنبنيدلانيز«ميحبنبا 1١951١

"وم.1919879710-1١9178ليعامسإنبدمحمنبدمحأ,ساحنلا

971١"ميهاربإنبدمحمنيدلاءاهب«ساحنلانبا

؛ساحنلانبا ١9179رمعنبنمحرلادبع
نبا "977هللادبعنبهللاحتف«ساحنلا

١97٠دمحمنبزيزعلادبع«يبشحنلا

١١١قاحسإنبدمحمجرفلاوبأ«ميدنلانبا - 1٠١9

١971١رذيبأنبيدهمدمحم«يقارنلا

"55917ايركزنبرفعجنبدمحمءيخشرنلا
191845١414-1977يلعنببيعشنبدمحأ«يئاسنلا

.1١94-١944دومحمنبدمحأنبهللادبع«يفسنلا

-9.مال



٠514١هدمحمنبدمحمنبنوميم«يفسنلا

باهش«يوسنلا ٠ه914دمحأنبدمحمنيدلا

١971521١9145يئميلاديعسنبناوشننبدمحم«ناوشننبا

8696يدزيلادمحمنبدمحم«نئيسحلاماظنلانبا

5١59يسوطلايلعنبنسحلا«كلملاماظن 5١548

نبنسحلا«يروباسينلاماظنلا 89714دمحم

_؟هوأ/"5يلعنبدمحمءيومحلافيظننبا

١غ7يماهتلايدهمنبنيسح«يمعنلا

ميعنوبأ نبدمحأ,يناهبصألا 14/هللادبع مهولواله902-19

١١1٠07١دمحمنبرداقلادبع«يميعنلا

١959انهمنبملاسنبمينغنبدمحأ«يوارفنلا

نبدمحم«يرفنلا .١95٠نسحلانبرابجلادبع

علعهيشرقلامزحلايبأنبيلع«سيفنلانبا

نبا ١55١يلعنبدمحم«شاقنلا

"95يسحلادمحمنبهللادبعءراكةرقثلا

١457ئغلادبعنبدمحمركبوبأ«ةطقننبا

«ةطقننبا ١957فسوينبفيطللادبع

مهو961١9514دمحمنبدمحأنبدمحم«يلاورهنلا

؟يناوريقلاميهاربإنبميركلادبع؛يلشهنلا

نسحنبدمحم«يحاونلا 8844-7814٠0يرصملا

وبأ نبنسحلا«ءساون 5914“59148ئناه

- -8م.ء.١



نبىسومنبنسحلا«ييضيونلا ١13789نسحلا
نبسابعلايكملانيدلاروننبا "51417يلع

-1١955يرمنبفرشنبىيحي«يوونلا م07.

نبدمحأ«يريونلا ١94/7باهولادبع

"ادمحمنبمساقلانبدمحم؛يريونلا

986١ه.97949بيبحنبدمحمنبنسحلا«يروباسينلا

7.١17نسحلايبأنبدومحم«يروباسينلا 780١١

9١م727946١دمحممالسلادبع؛نوراه

٠.1١7دمحمنبدمحأنبدمحم,يمشاهلا

؟وهعىناهنبدمحم,يسلدنألائناهنبا

ك54يسدقملادمحمنبدمحأ؛مئاهلانبا

١١417ىلعنبدمحأنبيلع«لبهنبا
دمحمنبىبحي«ةريبهنبا "010-7١١8ينابيشلا

م11017110١يرازفلانمحرلادبعنبىلع؛ليذهنبا

يلعنبميهاربإ؛ةمرهنبا "9855يشرقلا
-7981دمحمنبيلعنسحلاوبأءيورهلا "وهو

”.89-7.1١/7دمحأنبدمحمنبهللادبعءيورهلا
؟.7دمحأنبهللادبعنبهللاديبعءيورحما

نبهللادبع,ماشهنبا مود-.795٠يراصنألافسوي

-9و.88-



75.758806.1-5.78بويأنبماشهنبكلملادبعءماشهنبا

٠١79يرصبلاىيحينبلاله«يأرلالاله

لاله م.795147نسحملانبلاله«ىباصلا

لالهوبأ ؟و159586-58ال07.7٠هللادبعنبنسحلا,يركسعلا

لالهنبا "9859دمحمنبدمحأ«يسدقملا

7١17١يقشمدلانسحنبدمحم؛هدازتامهنبا

"7مامهدحاولادبعنبدمحم«مامهملانبا

نبرابجلادبع«يناذمهلا ١.884دمحأ

50دامحنبىسيعنبنمحرلادبع«يناذمهلا

سيلنسبوعيلعنبريخلايبأنبهللالضف«يناذمهلا

م5.67.88,7٠.15ىسومنامثعيبأنبدمحم«يناذمحلا

7.11ديشرنبزعلايبأنببجتتملا«يناذمملا

١١17دمحمنبنيسحلانبيلعءودنهنبا

5١١/يرصبلانسحلانبدمحم«مئيهلانبا
7١-٠.١47ناميلسنبركبيبأنبيلع«يمشيملا
8910١هيوتمنبدمحمنبدمحأنبيلع«يدحاولا 9.45 7٠47

نبدمحمنبدمحمءيشآيداولا مد.75.5نمحرلادبع

يطساولا ٠١41نيسحلانبدمحم«يسنالقلا

وبأ«دفاونبا ١149"فرطملا

مد.5.دقاونبرمعنبدمحم«يدقاولا

59177ملاسنبدمحمءيومحلالصاونبا

2 7 7 0



رمعنبدمحم«يدقاولا ٠١54/7ىملسألا

8917يدعسلاديبعنبديزي«ةزجووبأ

١9174نسحنبدومحم«قارولا

م١٠دمحمنبنيسحلا«يناليئرولا

٠١49ركبيبأنبىيحيايركزوبأ«ينالحرولا
99/8791/585131١رمعنبرفظملانبرمع«يدرولانبا

دمحأنبدمحم؛يغرولا 791717يسنوتلا

,.ه١.7.86٠ةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو

دمحمنبمساقلاوبأ«ريزولا ١٠٠١«يسلدنألا

«ريزولانبا م5157ليلحنبطسابلادبع

١651",50ه0يلعنبميهاربإنبدمحم«ريزولانبا
35155184يسلدنألادمحمنبدمحم«جارسلاريزولا

نبنيسحلا«يبرغملاريزولا 7907875188515يلع

89/1١-5919/94يدادغبلاىيحينبقاحسإنبدمحمءءاشولا

نبدمحم«يباصولا م71717.هه.,١٠3ه4نمحرلادبع

-/٠.5يبطرقلاحاضونبدمحم؛حاضونبا "٠١٠

351/48419ىيحينبميهاربإنبدمحم«طاوطولا

وبأ ١١4كتافنبرشبمءافولا

٠١٠94ريبكلاافولانبدمحمنبدمحم«افولانبا

نبرداقلادبع«ءافولايبأنبا .٠.5٠دمحم

51يدادغبلانايحنبفلخنبدمحم؛عيكو'

-9.890ل



507١يناولملافسوي«ليكولانبا

59/07يرصبلاديلولانبدمحمنبدمحأءدالونبا

7١57قيدصلاركبيبأنبدمحمبلاطلا«ينالولا

ىيحينبدمحأءيسيرشنولا 7١514يناسملتلا 7٠١51

"ههدمحمنبنيسحلاهللادبع«ينولا

نبهللادبعءبهونبا ٠.55 يرصملابهو

54/5دمحمنبزرحمنبدمحم«ينارهولا.
م63785170585171يلعنبدعسأنبهللادبع«يعفايلا

نبتوقايءيومحلاتوقاي مدلولم379و28-5985هللادبع

١0١"-8.59يشرقلاايركزوبأ,مدآنبىبحي

79/89١9917دمحمنبسابعلانبدمحم«يديزيلا

يبأنبديوس؛يركشيلا "991لهاك

,7/يرتيفلاءبوقعي

نبا ١9914مساقنبدمحم,بوقعي

نبدمحأ«يبوقعيلا م01“17.بوقعييبأقاحسإ

دمحمنبدمحم«ىلعييبأنبا ٠.17يدادغبلا

"1/1نيسحلانبدمحمءءارفلايلعيوبأ

يلعيوبأ ؟١.077يلعنبدمحأ,ءيلصوملا

يلعنبشيعي«شيعينبا "99465يدسألا
نبيقابلادبع«يناميلا م1737ديحمادبع

مسيسعاملصنيلهل”.دمحمنبنمحرلادبع«ىميلعلانميلاوبأ

-9١.95-



“٠.07دمحموبأ«ئميلا

؟9؟994“*ديحادبعنبيقابلادبع(ئميلا

نبدمحم«يميلا 59917رمعنبنيسح

م7.1/1718يراصنألاميهاربإنببوقعي,فسويوبأ

599/8١9899ىقشمدلا,يعيدبلافسوي

0.507.01دوعسمنبنسحلا«يسويلا
نبيلع«سنوينبا ١٠١"يرصملانمحرلادبع

نبيلع«سنوينبا 5١5١يرصملانمحرلادبع
دمحمنبىسوم«يينويلا مدعىد7+يكبلعبلا

-1ط.6-

 





ةساردلاةنيع



ةسماردلاةنيع

ةنيعلثم؛اهتيمهأل؛ةساردلايفاهركذدروبتكىلإعيرسلالوصولل
نكمي؛هريغوأ«ةرمنمرثكألاهفيشكتلثم؛اهزيمتلوأ«ةساردلا امةعجارم

:بتكلاماقرأقفويلي

:ةساردلاةنيع

ةنيعةلسلسملاةيلاتلاماقرألالثمت «باتك٠٠١اهعومجموةساردلا

:ميوقتلاوةساردللتعضح

نكا4الالا41ربريلتتلينل

لىلاكترافزناممه5فدا2.هزؤالفيلمنكقلككلكلال«

فكلفمعقفاأاىللكالىلاآ١ىل؟5ءالمكءالزكءالككءالك١

قلمكلالاكالولالللحللددعقرحتركقكالال

3كهرزتلك1:58لولاكوالافلانكذرللكلمهكل'55كتلكا؟

لولولوزانلقاتككحثكلقلالالمكفكالالاكالاك“الكك

لاك:ولالاللهاللا:ل5ككتدككة

لاتدوأواواللاهد5ملكه:لا:كد555“تال

لالااللاللاكالكلاكقكثاالكتالا

لتنالهراخكلك5651ل

لغهل11:مه15غ15هلا:مالا551٠١ل

لهما"ت“كءدالاالهل:لثدهزذلهلل555ءلكاتك

لحالكمكالمتكك#تككأذ1,لكأالتكك؟تدركتدخل

اقابكالملاءالاللااكوتكقإاللككلككملمتحمل

-985
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